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

z 17. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 13.03. 2017  
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./ 2016. 
c) Rozpočtové opatření č. 1/2017. 
d) Zadání pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce MŠ“ se stanovením jako jediné 

hodnotící kritérium výše ceny, dále pak stanovuje poskytnutí jistoty ve výši 
500 tis. Kč. 

e) Opravu prostor kuchyně a jídelny v objektu restaurace Černá růže jako 
dočasný stravovací prostor pro děti a žáky ZŠ a MŠ  při rekonstrukci MŠ.  

f) Finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro Radečský okrašlovací spolek na 
Radečskou letní slavnost. 

g) Dar ve výši 5.000,- Kč pro Klub železničních cestovatelů na provoz Lužického 
motoráčku. 

h) Dar ve výši 7.000,- Kč pro paní M. Kupcovou na soustředění dětí v aerobiku. 
i) Dar ve výši 15.000,- Kč pro ČSV Žandov na nákup včelařského léčiva. 
j) Měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva 

obce v maximální výši a v souhrnu za jednotlivé funkce dle příl.č. 1 nař.vlády 
č. 37/2003 Sb.,ve znění pozdějších předpisů i v případě budoucí změny 
nař.vlády č.37/2003 Sb. s účinností od 1.3.2017.  

k) Nabídku letecké společnosti JAS AIR CZ s.r.o. na letecký snímek Žandova. 
l) Odkoupení části pozemku p.č. 975 a pozemku 974 v k.ú. Žandov u České Lípy  

za kupní cenu 30,- Kč/m2 od p. Lindra a p. Kadlece. Důvodem je rozšíření 
kanalizační stoky pro areál koupaliště. 

m) Smlouvu na dodání hasičské cisterny s firmou THP Polička a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

n) Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova LbK na povrchy v ul. 
Potoční. 

o) Zřizovací listinu ZUŠ Žandov. 
 
2. B e r e   n a  v ě d o m í 

 
a) Interpelaci manželů Jaroslava a Jany Kodešových ohledně odkoupení pozemku 

p.č. 236/4 v k.ú. Žandov u České Lípy s tím, že bude sjednána schůzka přímo 
na místě s účastníky, tj. s manželi Kodešovými, p. J. Dvořákem a členy komise 
pro prodeje a pronájmy pozemků, příp. s dalšími členy zastupitelstva města. 

b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Žandov za rok 2016. 
c) Informaci o připravovaných investičních akcích – Náměstí a ul. Osvobození. 
d) Zprávu z jednání rady města. 

 
 

 
                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 


