
ZÁPIS 
 

z 26. jednání rady města Žandova dne 24. 9. 2018 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. RM projednala ZŠ a MŠ Žandov, navýšení financí na provozní zaměstnance. Komentář 
ředitelky Mgr. Kamily Nacházelové. Pro rok 2018 nepřeúčtovávat energie ponechat 
platby města za energie v Černé růži na vrub městu. Pro rok 2019 žádost o navýšení o 
400 tis Kč na provozní zaměstnance zatím ponechat jako rezervu pro ZŠ a MŠ (v 
rozpočtu na r. 2019). 

2. RM doporučuje schválit ZM Rozpočtové opatření č.5/2018. 
3. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení žádost ZŠ Horní Police o sponzorský dar 

na fotbalové branky 15 tis Kč. 
4. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení žádost p. Fletschera o sponzorský dar na 

knížku 5000 Kč. 
5. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení žádost Farní charity Č. Lípa příspěvek na 

provozní náklady na sociální automobil 5000 Kč. 
6. RM projednala žádost Svazu včelařů a schvaluje zaplánování příspěvku do rozpočtu 

města pro rok 2019 ve výši 15 tis. Kč.  
7. RM projednala prodloužení nájemních smluv paní Čulíková - Žandov, p. Hruška – 

Velká Javorská část cca 300m. 
8. RM projednala a schvaluje nové smlouvy o nájmu hrobového místa na roky 2018 – 

2028 a schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa na roky 2018 – 2028 
dle předloženého návrhu. 

9. RM projednala nákup části pozemku 904/2  od společnosti Agrome ke zpřístupnění 
zástavbové lokality pod „cihelnou“ za 100 Kč/m2  a doporučuje ZM ke schválení. 

10. RM projednala emailovou komunikaci mezi městem Žandovem a panem Hrabánkem a 
navrhuje koupit max. za 100 Kč/m2 část p.p.č. 672/1 k.ú. Žandov u České Lípy. 
Náklady na oddělení uhradí město Žandov. 

11. RM projednala stanovisko společnosti Hoerbiger a.s. ohledně odkupu servisní haly. 
12. RM bere na vědomí info o postupu prací na MŠ Žandov a povrchů náměstí. 

 
 

 
        Zapsal: Michal Beň                      Zbyněk Polák 
             starosta                                                               


