
      
 

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

z 12. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 21.3. 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) Čerpání rozpočtu města za 1.- 12./ 2015. 
c) Zvýšení příspěvku pro Dobrovolný svazek obcí Peklo z 5,- Kč na 10,- Kč za 

občana. 
d) Rozpočtové opatření č. 2/2016. 
e) Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2015. 
f) Smlouvu o dílo na akci „Vodovod Heřmanice“ s firmou Vodohospodářské 

stavby, s.r.o., Teplice za cenu 4.999.999,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.  

g) Účast Města Žandov na projektu „Putování mezi zemí a nebem, přeshraniční 
cesty po sakrálních památkách“ v rámci programu INTERREG VA Hallo 
Nachbarn, spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a to 
jako Lead partnera 

h) Smlouvu o spolupráci na projektu „Putování mezi zemí a nebem, přeshraniční 
cesty po sakrálních památkách“ realizovaném z prostředků programu 
INTERREG VA Hallo Nachbarn, spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014 – 2020, mezi Lead Partnerem Městem Žandov a projektovými 
partnery Evangelische Brüdergemeine Herrnhut, Římskokatolickou farností 
Kamenický Šenov, Římskokatolickou farností Volfartice a Městem 
Kamenický Šenov. Město Žandov společně s Jednotou bratrskou Herrnhut, 
ŘKF Kamenický Šenov, ŘKF Volfartice a městem Kamenický Šenov bude 
rekonstruovat 4 sakrální památky v Euroregionu a rozšíří přeshraniční 
turistické nabídky těchto kulturních památek. Tyto památky budou propojeny 
jednotným cílem: na příbězích těchto kostelů představovat společné dějiny 
Čechů a Němců v příhraniční oblasti. 

i) Vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši maximálně 1.500.000,- EUR pro 
realizaci projektu a zajištění potřebného předfinancování. 

j) Vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši maximálně 150.000,- EUR pro 
zafinancování vlastního podílu města na projektu. 

k) Příkazní smlouvu se společností Blue Fort, Praha o provedení výběrového 
řízení na cisternu CAS ve výši 40.000,- bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy. 

l) Smlouvu o dílo k vypracování a podání žádosti v rámci IROP – Pořízení 
dopravního automobilu pro město v rámci integrovaného záchranného systému 
se společností CTS corp., s.r.o., Praha.    

m) Darovací smlouvu na dar ve výši 4.000,- Kč M. Kupcové na soustředění dětí 
v aerobiku. 

n) Darovací smlouvu na dar ve výši 12.543,- Kč Základní škole Horní Police na 
přesunutí interaktivní techniky do učebny 2. stupně. 



o) Veřejnoprávní smlouvu na finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč pro 
Radečský okrašlovací spolek na Radečské letní slavnosti. 
 
          

 
 
2. B e r e   n a  v ě d o m í 

 
a) Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku příspěvkových 

organizací – ZŠ a ZUŠ Žandov k 31.12.2015. 
 

 
 

 
 

                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 

  
 
 
 
 
 
 


