
 
ZÁPIS 

 
z 10. jednání rady města Žandova dne 23. 5. 2016 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

 
1. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.3/2016. 
2. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání 1-3/2016 
3. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města Žandova 

k 31.12.2015 včetně výsledku Kontroly hospodaření města Žandova bez závad. 
4. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku 2015. 
5. RM schvaluje inventarizace Příspěvkových organizací města za rok 2016 – ZUŠ, ZŠ a 

MŠ Žandov 
6. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Žandov do fondů dle přílohy. 
7. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Žandov do fondů dle přílohy. 
8. RM schvaluje zprávy z kontrol o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 

2016 -  ZUŠ Žandov, ZŠ a MŠ Žandov. 
9. RM schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Žandov a ZUŠ Žandov. 
10. RM schvaluje Plán Inventur pro rok 2016. 
11. RM schvaluje Dodatek č.2 ke Směrnici 1/2016 (odpis majetku). 
12. RM doporučuje ZM projednat sociální automobil – Kompakt s.r.o. 
13. RM schvaluje výpověď z nájmu pí. Nováková. Úhrada města Žandova za stávající 

zařízení na pozemku ve vlastnictví paní Novákové, které bude využito k zařízení 
staveniště 5000 Kč.  

14. RM bere na vědomí vyhlášení veřejného výběrového řízení na post matrikářky a 
administrativní pracovník dotace.   

15. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení smlouvu fy Bardzák. 
16. RM bere na vědomí VŘ na zhotovitele deštové kanalizace v ul. Kostelní a část Náměstí. 
17. RM bere na vědomí VŘ na povrchy Studniční, část Potoční. 
18. RM bere na vědomí pokračující přípravu výstavby vodovodu Heřmanice – Mze. 
19. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení smlouvu o zajištění zpětného odběru. 
20. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení smlouvu s Lesy ČR – Vrbový potok 
21. RM schvaluje nájemní smlouvu: p.Brtna, Maťátko, Hájek Heřmanice,  
22. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení smlouvu o služebnost p. Barot, Susová 
23. RM bere na vědomí informaci o podané žádosti o dotace na Kostel sv.Bartoloměje 
Česko- Sasko, MŠ Žandov IROP.  
 

Zapsal: Michal Beň 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                             


