
 
ZÁPIS 

 
z 27. jednání rady města Žandova dne 24.6.2014 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

 
1. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Žandov 31.12.2013. 
2. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.3/2014. 
3. RM doporučuje ZM ke schválení mandátní smlouvu se společností Tendra s.r.o. na VŘ 

a administraci projektu Svážíme bioodpad z města Žandova. 
4. RM doporučuje se Spartakem Žandov ještě před započetím zemních prací vyřešit jak 

majetkově pozemek (oznámení o zahájení řízení o změně vlastníka - návrh na vklad 
pozemku do majetku města Žandova za 1 Kč), tak provozování hřiště a především 
rozpočet stavby versus rozpočet města a organizaci výběru dodavatele.  

5. RM schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Žandov a ZUŠ Žandov za rok 2013. 
6. RM schvaluje audity ZŠ a MŠ Žandov a ZUŠ Žandov za rok 2013. 
7. RM bere na vědomí kontrolu a protokol o kontrole LbK dotace na kanalizace Stoky N, 

M, Potoční  -  bez závad. 
8. RM doporučuje ZM schválit stejný počet členů zastupitelstva tedy 15 členů i pro další 

volební období r.2014-2018. 
9. RM bere na vědomí schválené spolufinancování s SVS a.s. Teplice na vodohospodářské 

stavby „Vodovod a ATS  Heřmanice“ ve výši 1 213 900 Kč.  
10. RM doporučuje schválit pilotní projekt kamerového systému u dětského hřiště u č.p.58 a 

u multifunkčního hřiště ZUŠ Žandov. Dílo provede společnost Henig Česká Lípa 
celkem za 98 tisíc Kč. 

11. RM schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro vodovodní přípojky 
na pozemku p.č.30 v k.ú. Radeč u H. Police pro pí.Aimovou, p.Bureše, pí.Prchalovou. 

12. RM schvaluje cenu za pronájem stroje JCB 3CX 600 Kč za motohodinu. 
13. RM schvaluje firmu Šrédl na malování ZŠ a MŠ Žandov (kuchyň + místnosti dle 

seznamu) za 66 744,- Kč. 
14. RM svaluje nájemní smlouvu s panem J. Přibylem na část p.p.č. 1227 cca 200 m2. 
15. Schvaluje příkazní smlouvu s firmou BKN na ZUŠ 

 
   
 

Zapsal: Michal Beň 
 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


