
     
 

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

z 15. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 28.11. 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.-9./ 2016. 
c) Rozpočtové opatření č. 5/2016. 
d) Schodkový rozpočet města Žandov na rok 2017 ve výši příjmů 31.159.500,- 

Kč, výdajů 51.557.000,- Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2017 
ve výši 20.397.500,- Kč bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let. 
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tab.č.1 v tabulkové části 
materiálu „Návrh rozpočtu“. 

e) Obecně závaznou vyhlášku města Žandova č. 1/2016 o nočním klidu. 
f) Dar ve výši 15.000,- Kč na Žandovskou desítku. 
g) Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města Žandov. 
h) Odměny ve výši 36.000,- Kč aktivním občanům města za rok 2016. 
i) Odprodej objektu kůlny na p.p.č. 81 v k.ú. Žandov u České Lípy manž. 

Vaszilyovým za cenu 15.000,- Kč. 
j) Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s LbK na období roku 

2017 – 2019. 
k) Odročení projednání Pokynů pro úpravu návrhu Územního plánu. 
l) Dar ve výši 5.000,- Kč pro Centrum LIRA, z.ú. Liberec na poskytování 

preventivní sociální služby raná péče v roce 2017. 
m) Smlouvu se společností Tendra na zpracování žádosti o dotaci na „Sběrný 

dvůr“ z OPŽP a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
n) Odpis nefunkční multikáry M25 rok výroby 1988. 
o) Vyhlášení VZ na „Rekonstrukci a modernizaci MŠ Žandov“, Zadávací 

dokumentaci zpracuje a výběrové řízení provede externí firma. 
p) Odkup poz.p.č. 36/2 o vým. cca 54 m2 v k.ú. Žandov u Č. Lípy od p. 

F.Kaletuse za cenu 1,- Kč. 
q) Odprodej poz.p.č. 187 o vým. 194 m2 v k.ú. Žandov u Č. Lípy manž. 

Skuhravým za cenu 35,- Kč/m2.   
r) Odprodej poz.p.č. 3 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. J.Fazekašovi za cenu 35,- 

Kč/m2. 
s) Odprodej poz.p.č. 11,14, a 16/2  o celkové výměře 3152 m2 v k.ú. Valteřice u 

Žandova p. Jandlovi za cenu 35,- Kč/m2. 
t) Odprodej poz.p.č. 70 o vým. 21 m2 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. R.Hadrovskému 

za cenu 35,- Kč/m2. 
u) Odprodej části poz.p.č. 453/3 v k.ú. Žandov u Č.Lípy  manž. Opočenským za 

cenu 35,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady s přibližnou výměrou 
45 m2. 

v) Odprodej poz.p.č. 1610/1  o vým. 723 m2 v k.ú. Radeč u Horní Police manž. 
Nádraským za cenu 40,- Kč/m2. 



w) Odprodej části poz.p.č. 253 v k.ú. Radeč u Horní Police p. L.Petrákovi za cenu 
35,- Kč/m2 s oddělení pozemku na své náklady s přibližnou výměrou 2000 
m2. 

x) Podání žádosti o dotace z MŠMT z Programu 133510 Podpora materiálně 
technické základny sportu na realizaci investičního záměru „Výstavba 
tréninkového fotbalového hřiště v Žandově“ a schvaluje uvolnění potřebné 
částky na spolufinancování tohoto projektu ve výši 2.350.000,- Kč. 

 
 
2. B e r e   n a  v ě d o m í 

 
a) Informaci o dokončených a připravovaných investičních akcích. 
b) Zprávu z jednání rady města. 

 
 

3. N e s c h v a l u j e 
 

a) Odprodej části poz.p.č. 418/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. J.Fazekašovi. 
 

 
 
 
 

                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 

  
 
 
 
 
 
 


