MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 24. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 9.4. 2018
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 rok 2017.
c) Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města za rok 2017.
d) Rozpočtové opatření č. 2/2018.
e) Úvěr ve výši 22 mil. Kč od České spořitelny, Smlouva o úvěru č.
0317772439/LCD, s úrokem 1,39% a pověřuje starostu podpisem úvěrové
smlouvy.
f) Finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 10 tis. Kč.
g) Finanční dar MO ČRS ve výši 15 tis. Kč.
h) Finanční dar Motoráček Babylon ve výši 5 tis. Kč.
i) Finanční dar na soustředění v aerobiku ve výši 7 tis. Kč.
j) Finanční dar Farní charita ve výši 5 tis. Kč.
k) Finanční dotaci pro SK Spartak Žandov ve výši 159.060,- Kč plus DPH na
akci rekonstrukce antukového kurtu.
l) Dodatek č. 2 a č. 3 ke smlouvě na Modernizaci a rozšíření MŠ Žandov.
m) Kupní smlouvu mezi Městem Žandov a SVS Teplice a.s. na akci „Žandov –
Radeč, prodloužení vodovodu“ na p.p.č. 30 a 31 k.ú. Radeč u Horní Police.
n) Smlouvu o zřízení služebnosti pro SVS Teplice a.s. na IS (vodovod) na p.p.č.
280/2 k.ú. Heřmanice u Žandova.
o) Smlouvu o zřízení služebnosti pro JUDr. Křivohlavého na IS (kanalizace) na
p.p.č. 60/1 k.ú. Valteřice u Žandova.
p) Kompletní výměnu střechy nad pavilonem „A“ a části původní plechové
krytiny pavilonu „C“ – rekonstrukce MŠ Žandov.
q) Finanční dotaci na Radečské letní slavnosti ve výši 30 tis. Kč.
r) Odprodej p.p.č. 313/1 k.ú. Valteřice u Žandova za cenu 100,- Kč/m2.
s) Odprodej p.p.č. 105 k.ú. Heřmanice u Žandova za cenu 200,-Kč/m2
t) Odprodej části p.p.č. 72/1 k.ú. Heřmanice u Žandova za cenu 20,- Kč/m2.
u) Odprodej p.p.č. 61/1 k.ú. Heřmanice u Žandova za cenu 20,- Kč/m2, a to dle
geometrického zaměření v ose vodoteče.
2. N e s c h v a l u j e
a) Kandidaturu p. Karla Pienčáka na funkci přísedícího u Okresního soudu
v České Lípě.
b) Odprodej části p.p.č. 23 a p.p.č. 56 k.ú. Valteřice u Žandova.
3. B e r e n a v ě d o m í
a) Nabídku MUDr. Hadravy na odkoupení Lékařského domu v Žandově.
b) Cenovou nabídku na opravu hřbitovních zdí ve Valteřicích a Heřmanicích.
c) Zprávu z jednání rady města
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