
 
ZÁPIS 

 
z 17. jednání rady města Žandova dne 29. 5. 2017 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. RM doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města Žandova za rok 2016. 
2. RM doporučuje ZM ke schválení čerpání rozpočtu města Žandova 1. čtvrtletí 2017. 
3. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.2. 
4. RM schvaluje účetní závěrku ZŠ, MŠ a ZUŠ Žandov za rok 2016. 
5. RM schvaluje kontrolu hospodaření ZŠ, MŠ a ZUŠ Žandov za rok 2016. 
6. RM už na minulém jednání ponechala v nájmu  pozemek p. Dvořáka. Při jednání 

starosty s každým s žadatelů ke shodě nedošlo. Protože pozemek je v platném nájmu na 
dobu určitou, nebude v této určité době  prodán žádnému žadateli. 

7. RM projednala žádost o pronájem pana Kičury. Pozemky nejsou vhodné k danému 
účelu dle ÚP (záplavové území). Jeden pozemek je v nájmu druhý využívá město. 
Neschvaluje nájem. 

8. RM doporučuje ZM neschválit změnu obecní hranice KPÚ Merboltice. 
9. RM bere na vědomí informaci o vyhlášení VŘ dodavatele stavby MŠ Žandov IROP. 
10. RM bere na vědomí postupující práce v Objektu Černá Růže. 
11. RM bere na vědomí informaci o zadání výroby CAS Hasiči. Termín dodání konec 

srpna. 
12. RM doporučuje ZM schválit příkazní smlouvu s BKN Vysoké Mýto na VZ TDI. 
13. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s vítězným uchazečem na opravu komunikace v 

ulici Osvobození  a pověřit starostu podpisem smlouvy.  
14. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu na betonové zemní zařízení - septik na 

náměstí od manželů Srbkovích za 1 korunu. 
15. RM doporučuje ZM budoucí kupní smlouvu na odprodej vodovod Radeč. 
16. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení VB- služebnosti – Potoční Kanlaizace 
17. RM doporučuje ZM ke schválení služebnost na kanalizaci ve Volfartické ulici. 
18. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s fy Daniel LM cca 120 tis. Kostelní úpravy 

komunikace. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Michal Beň 
 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


