MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 13. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 30.6. 2020
od 18. hodin na sále Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. S c h v a l u j e
a) Ověřovatele zápisu.
b) Program zasedání s přeložením projednání bodu 5) za bod 6)
c) Závěrečný účet města Žandov za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Žandov za rok 2019, s celoročním
hospodařením a souhlasí bez výhrad.
d) Čerpání rozpočtu města Žandov za rok 2019.
e) Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města Žandov
k 31.12.2019.
f) Účetní závěrku za rok 2019.
g) Čerpání rozpočtu města Žandov za 1.-3./2020.
h) Rozpočtové opatření č. 2/2020.
i) Smlouvu o dílu na opravu hřbitovní zdi se vstupem s firmou MS REALReality Praha v hodnotě 947.841,67 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
j) Žádost o dotaci na projekt „Obnova pomníku padlých v Heřmanicích“.
k) Obecně závaznou vyhlášku města Žandov č. 1/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města.
l) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-124019084/004 – kabelové vedení NN na p.p.č. 320, 316,321/1 v k.ú. Žandov
u České Lípy za jednorázovou náhradu ve výši 16.500,- Kč.
m) Odkup p.p.č. 76/20 v k.ú. Žandov u České Lípy o výměře 165 m2 do
vlastnictví města od Lesy ČR, s.p. za kupní cenu 8.290,- Kč.
n) Prodej p.p.č. 75/7 o vým. 9 m2, 75/8 o vým. 3m2, 589/3 o vým. 52 m2,
589/4 o vým. 12 m2, 589/5 o vým. 2 m2, 536/6 o vým. 5 m2, 996/2 o vým.
32 m2, 1095/3 o vým. 138 m2, 1095/4 o vým. 9 m2, 75/4 o vým. 3 m2, 75/5
o vým. 5 m2,75/6 o vým. 2 m2, 540/2 o vým. 29 m2, 589/2 o vým. 17 m2
v k.ú. Žandov u České Lípy o celkové výměře 318 m2 pro Lesy ČR, s.p. za
kupní cenu 9210,- Kč.
o) Prodej části p.p.č. 133 a 134/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova za kupní cenu
50,- Kč/m2 s oddělením pozemku na náklady žadatele.
p) Prodej p.p.č. 313/1 o vým. 1657 m2 v k.ú. Valteřice u Žandova za kupní
cenu 100,- Kč/m2 + 21% DPH.
q) Prodej p.p.č. 409 o vým. 1037 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova za kupní
cenu 40,- Kč/m2.
r) Prodej p.p.č. 149 o vým. 122 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova za kupní cenu
50,- Kč/m2.
s) Prodej p.p.č. 272 o vým. 299 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova za kupní cenu
50,- Kč/m2.

t) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 5.000,- Kč pro florbalový tým
Jestřábi Horní Police.
u) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 10.000,- Kč pro Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.
v) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 5.000,- Kč pro Farní charitu.
w) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 3.000,- Kč pro Linku bezpečí.
x) Investiční dar včetně darovací smlouvy ve výši 77.000,- Kč na nákup
vřetenové sekačky pro SK Spartak Žandov.
2. B e r e n a v ě d o m í
a) Výběrové řízení na dodavatele pro stavbu tělocvičny.
b) Informaci o podané žádosti o dotaci na obnovu kostele sv. Bartoloměje.
3. N e s c h v a l u j e
a) Odprodej p.p.č. 856/8 v k.ú. Žandov u České Lípy.
b) Odprodej p.p.č. 384/1 v k.ú. Dolní Police.
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