
ZÁPIS 
 

z 2. jednání rady města Žandova dne 2.2.2015 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. RM doporučuje ZM schválit Přehled čerpání rozpočtu za 1.- 12./2014. 
2. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.1/2015. 
3. RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcném břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce na 

kabel NN v zahrádkářské kolonii Třešňovka na 75.420,- korun bez DPH. 
4. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod od  ÚSZVM části pozemku p.p.č.94/7 

v k.ú. Žandov o výměře 33 m2. 
5. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s LK o dopravní obslužnosti na rok 2015 ve výši 

178.740,- Kč. 
6. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s firmou Dimatex (svoz textilu) na rok 2015 za 3 

kontejnery po 1.500,- Kč.. 
7. RM doporučuje ZM schválit příspěvek ČRS MO Žandov ve výši 15 tis Kč. 
8. RM projednala koupi objektu bývalé školy v přírodě v Radči u Horní Police. RM 

nedoporučuje koupit do vlastnictví města, ale doporučuje poskytnout bezúročnou půjčku 
případnému či případným zájemcům z Radče.  

9. RM bere na vědomí informaci o dražbě objektu Formanka – město vydražilo za 
330 667,- Kč (16.1. 2015 zaplombováno na katastrálním úřadu). 

10. RM bere na vědomí informaci o koupi objektu Č. Růže za schválených podmínek. 
11. RM bere na vědomí znovuzavedení nájmu za služebnu Policie ČR od 1.4.2015. 
12. RM doporučuje schválit 2 členy školské rady pro období 2015 – 2018. 
13. RM doporučuje ZM schválit levnější společnost BKN Vysoké Mýto coby projektanta 

MŠ za 332.750,- kč včetně DPH. Další vyšší nabídku podal Ing. Arch. Leoš Bogár za 
371.470,- Kč vč. DPH. 

14. RM projednala a schvaluje nájemní smlouvu na pozemek p.p.č.253 v k.ú. Radeč u Horní 
Police panu Petrákovi za účelem zahrada za 0,5 Kč/m2. 

15. RM projednala žádost pana Krejčíka na pronájem části pozemku p.p.č. 392/1  na 
plechovou a schvaluje nájemní smlouvu na pozemek pro mobilní garáž cca 4x6m za 
10,- Kč /m2 měsíčně.  

16. RM schvaluje nájemní smlouvu s Jaroslavem Skokanem na sklady č.1 a 5 za 801,- Kč 
měsíčně a ukončuje pronájem skladu č. 4. 

17. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy BF dle seznamu. 
18. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s BKN na závěrečné vyúčtování akce a 5 letý 

monitoring udržitelnosti projektu s OPŽP ve výši 60 tis bez DPH. 
19. RM doporučuje ZM posílit položku autoplošina na  850 tis . 
20. RM schvaluje v souladu se zákonem o obcích proplacení nevyčerpané dovolené 

uvolněným členům zastupitelstva.   
21. RM bere na vědomí postup prací na projektech Revitalizace alejí, Sadu Radeč, Svážíme 

bioodpad z města Žandova, kanalizace Potoční a ZUŠ Žandov 
 

Zapsal: Michal Beň 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


