
 
ZÁPIS 

 
ze 14. jednání rady města Žandova dne 6.3.2017 

 
    Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. RM pozvala na jednání rady 2 zástupce firmy Terra Group v rámci projektu „Obec 
občanům“ na elektronické dražby energií. Terra Group působí na našem trhu 6 let, dělají 
energetické soutěže všech společností (dodavatelů energií). Shromáždí 6-10 tis. 
odběrných míst v republice. Smlouvy uzavírají na 2 roky, po 2 letech cyklicky soutěží. 
RM doporučuje odladit letáky, propagaci a navázat spolupráci. 

2. RM projednala a schvaluje prodloužení nájemních smluv bytového a nebytového fondu 
dle seznamu. 

3. RM schvaluje nájmy hrobových míst dle přiloženého seznamu. 
4. RM doporučuje ZM schválit čerpání rozpočtu za rok 2016. 
5. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 1/2017. 
6. RM bere na vědomí „Opravu rozpočtu 2017“.  
7. RM projednala a schvaluje nového nájemce bytu v ulici Kostelní č.p. 58 - pí. Zdeňku 

Kubinovou. 
8. RM bere na vědomí dopis MUDr. Hadravové na pronájem přízemních prostor domu č.p. 

136 Náměstí. 
9. RM projednala záměr pronajmou prodejnu bývalého textilu č.p.133 na Náměstí a 

doporučuje vyvěsit záměr pronajmout. V případě většího počtu zájemců rozhodne o 
nájemci na příštím jednání RM. 

10. RM doporučuje ke schválení novou zřizovací listinu ZUŠ Žandov. 
11. RM schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ZUŠ za rok 2016 do fondů dle návrhu 

paní ředitelky. 
12. RM schvaluje připojení se k vyvěšení vlajka pro Tibet. 
13. RM schválila prodloužení nájemních smluv s panem Jiřím Balounem p.p.č. 451, 450 a 

449, Jiřím Matějčkem část p.p.č 671/2, a Pavlem Vlkavcem p.p.č. 147 a 238. 
14. RM bere na vědomí informaci LČR o zadání PD na Vrbový potok a bere na vědomí 

předběžný souhlas města o umístění retenčního objektu. 
15. RM schvaluje Nájemní smlouvu s SVS Teplice na provozování vodního díla „Žandov - 

Radeč, prodloužení vodovodu v p.p.č. 30 a 31 v k.ú. Radeč u Horní Police“. 
16. RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rámci 

stavby: Žandov - ul. Mlýnská (SO 02 - gravitační stoka M, pozemek parc. č. 201) a 
Náměstí (SO 01 - gravitační stoka N, pozemek parc. č. 142) - splašková kanalizační 
stoka (Žandov - dostavba kanalizace) na pozemky parc. č. 142, 201 v k.ú. Žandov u 
České Lípy a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
Zapsal: Michal Beň 
 
 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


