
 
ZÁPIS 

 
z 10. jednání rady města Žandova dne 1.12. 2011 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM schvaluje peněžité dary za činnost aktivním občanům a členům komisí a výborů 
dle přiloženého seznamu.  

2. RM schvaluje odměnu ředitelce základní školy Žandov dle přiložené žádosti. 
3. RM bere na vědomí dopis Státního okresního archivu Česká Lípa. Stížnost na ředitele 

ZUŠ Žandov z důvodu neodvádění archiválií – skartační návrh. Z dopisu vyplývá, že 
pan ředitel nereaguje na předchozí připomínky zástupců státního archivu a nesnaží se 
odstranit dlouhodobě (11 let) závady vplývající z předchozích kontrol. Z těchto 
důvodů vyzývá státní archiv zřizovatele s upozorněním na možné udělení sankce ve 
výši 200 tis. Kč. 

4. RM schvaluje přidělení bytu těmto občanům: 
ul.Kostelní č.p.58 -  1+1 p.Pasecký Luděk ml. (r. nar.1989)  
ul.Nádražní č.p.3  -  3+1 p.Skokan Jaroslav . 

5. RM schvaluje nové smlouvy o nájmu hrobových míst na r.2011-2020/2021 dle 
přiloženého seznamu. 

6. RM schvaluje prodloužení smluv o nájmu hrobového místa r.2012-2021 dle 
přiloženého seznamu. 

7. RM neschvaluje žádost o pronájem pozemku Farmě Ploučnice v k.ú.Heřmanice 
p.p.č.285 a V. Javorská p.p.č. 311/2. Důvod – parcely určené k výstavbě. 

8. RM schvaluje prodloužení nájmu společnosti Zelená farma v k.ú. Valteřice p.p.č. 
390/14 a úpravy výměry pozemku dle skutečné plochy této parcely možné 
k obhospodařování na 2100 m2.  

9. RM neschvaluje pronájem pozemku p. Šillerovi v k.ú. Žandov část p.p.č. 732/1. 
10. RM bere na vědomí informaci o schválené dotaci z Libereckého kraje z Programu ke 

zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve výši 267 840,- Kč. 
(semafory na červenou Děčínská, Lužická). 

11. RM schvaluje návrh na slevu z nájemného dle § 699 zákona č.40/1964 Sb., 
občanského zákoníku pro p. Jevhena Birova v č.p.249 ul. Lužická. Sleva z důvodu 
provádění stavebních prací. RM schvaluje nájemní smlouvu s úpravou výše nájmu na 
dobu určitou od 1.8.2011 do 30.4.2013. (podrobně viz příloha ze dne 1.12.2011, 
Zpracováno pí. Svobodovou)   

12. RM bere na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci Radou  Libereckého kraje 
z Programu obnova venkova na hřiště na Radči. 

13. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení dodatek č.3  ke smlouvě s Regionální 
radou Severovýchod na Rekonstrukci objektu Koruna. 

14. RM bere na vědomí informace o provedení plotu u MŠ, provedení oplocení pozemku 
určeného pro hřiště na Radči,  opravy schodů u MŠ, opravy částí opěrné zdi v ulici 
Nádražní, úpravy cesty na Velké Javorské a montáž elektrorozvaděče včetně připojení 
objektu kostela sv. Bartoloměje na el.energii.   
         
Zapsal: Michal Beň  

                                                          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta 


