
ZÁPIS 
z 11. jednání rady města Žandova dne 21.11. 2016 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Rozpočet města pro rok 2017. 
2. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.5/2016. 
3. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení příspěvek na Žandovskou desítku ve výši 

15 tis. Kč. 
4. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání rozpočtu za 1-9/2016 
5. RM bere na vědomí informaci o organizačních a personálních změnách na MÚ 

v Žandově. 
6. RM bere na vědomí Zprávu s dílčího přezkoumání obce za rok 2016. 
7. RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ paní Nacházelové dle žádosti. 
8. RM schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 41.880,- Kč pro ZŠ a MŠ od dárce fy 

Sauer Žandov.  
9. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení OZV 1/2016 o nočním klidu. 
10. RM projednala a schvaluje Spisový a skartační řád.  
11. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení peněžité dary členům komisí a dalším 

občanům v úhrnné výši 36 tis. Kč. 
12. RM projednala a schvaluje nájemní smlouvy dle přiloženého seznamu.  
13. RM schvaluje pronájem pozemku panu Štraubovi na p.p.č. 728/1, 735/1, 734/6, 740 

v k.ú. Žandov u České Lípy na dobu neurčitou.  
14. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení odprodej objektu (kůlny) na poz.p.č. 81 

za 15 tis Kč manželům Vaszilyovým. 
15. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení smlouvu o dopravní obslužnosti s LbK na 

období 2017 až 2019 ve výši 173.340,- Kč za rok. 
16. RM schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Žandov za rok 2016. 
17. RM doporučuje ZM projednat: Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu. 
18. RM projednala žádost spolku Lira a doporučuje ZM ke schválení příspěvek ve výši 

5000 Kč na ranou péči. 
19. RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu se společností Tendra na zpracování žádosti 

o dotaci na Sběrný dvůr. V případě úspěchu žádosti o dotaci bude odměna fy Tendra 
činit 3 % z celkových uznatelných nákladů. 

20. RM schvaluje proplacení nevyčerpané loňské dovolené uvolněným členům ZM. 
21. RM doporučuje ZM schválit vyřazení nefunkční Multikáry M25 z roku 1988. 
22. RM doporučuje ZM zadat VZ na Rekonstrukci a modernizaci MŠ Žandov externí firmě.  
23. RM bere na vědomí informaci o investičních akcích města: komunikace ul. Potoční, 

Studniční, dešťová kanalizace Kostelní komunikace, Náměstí, výstavba vodovodu 
Heřmanice 

24. RM schvaluje příkazní smlouvu fy BlueFord na opakované výběrové řízení na Cas 
25. RM bere na vědomí informaci o žádosti o dotace na Kostel sv. Bartoloměje Česko- 

Sasko, MŠ Žandov IROP.  
 

Zapsal: Michal Beň 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


