
M Ě S T O  Ž A N D O V 
U s n e s e n í 

z 11. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 1.2. 2016 
od 18. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Žandově. 

Zastupitelstvo města projednalo a 
  
1. S c h v a l u j e 

 
a) Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání.  
b) Odkoupení objektu čp. 136 na Náměstí v Žandově za 650.000,- Kč. 
c) Upřesnění stanoveného rozpočtu města na rok 2016. 
d) Rozpočtové opatření č. 1/2016. 
e) Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu 

spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020 za účelem 
realizace projektu: Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve 
společném domově Evropa a pověřuje starostu podpisem. 

f) Dodatek č. 9 ke smlouvě o zneškodňování odpadu s firmou AVE na rok 2016. 
g) Měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva 

v maximální výši a v souhrnu za jednotlivé funkce dle Nařízení vlády č. 
52/2015 Sb., v platném znění s účinností od 1. 2. 2016. Odměny nebudou 
poskytovány členům výborů zastupitelstva, členům komisí rady, nebo členům 
zvláštních orgánů viz sloupec č. 11 výše uvedeného Nařízení vlády. 

h) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. pro 
úpravu sítě NN ve Volfartické ul. na pozemku p.č. 520, 529/2 a 530 za úplatu 
ve výši 26.862,- Kč vč. DPH. 

i) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 170.000,- Kč na sportovní 
činnost v roce 2016 pro TJ Spartak ČKD Žandov s podmínkou splnění 
propagace těchto finančních prostředků od města dle smlouvy. 

j) Darovací smlouvu ve výši 15.000,- Kč pro Český svaz včelařů v Žandově na 
činnost v roce 2016. 

k) Darovací smlouvu ve výši 5.000,- Kč pro Denní a pobytové služby v České 
Lípě na provoz v roce 2016. 

l) Darovací smlouvu ve výši 5.000,- Kč pro Klub železničních cestovatelů na 
Lužický motoráček pro rok 2016. 

m) Darovací smlouvu ve výši 5.000,-Kč pro Klub biatlonu v Kamenickém Šenově 
na sezonu 2015/2016. 

n) Darovací smlouvu ve výši 8.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje na provoz v roce 2016. 

o) Odkup ¼ pozemku p.č. 366 v k.ú. Valteřice u Žandova formou dražby a 
pověřuje starostu a místostarostu zastupováním města na této dražbě. 
          

2. N e s c h v a l u j e 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. pro úpravu sítě 
NN na pozemku p.č. 1222 v k.ú. Žandov u České Lípy. 
 
 
 

                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 


