
 
ZÁPIS 

 
z 28. jednání rady města Žandova dne 16.9.2014 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM doporučuje ZM schválit čerpání rozpočtu města Žandova 1.- 6.2014. 
2. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.4/2014. 
3. RM doporučuje ZM ke schválení 20 tisíc Kč na žandovskou desítku. 
4. RM doporučuje ZM ke schválení zrušit VŘ na tréninkové fotbalové hřiště Žandov a 

dále dopracovat nové zadání a znovu vyhlásit. 
5. RM schvaluje smlouvy o nájmu hrobových míst dle seznamu (nové i prodloužené). 
6. RM doporučuje ZM schválit výši peněžitých darů aktivním občanům za rok 2014 

v úhrnné výši 41 tis. Kč. 
7. RM schvaluje dle žádosti paní MVDr. Kocinové (veterinární ordinace) provedení 

výměny hlavic, izolace do oken a do půdních prostor v objektu č.p.132. Platba za teplo 
bude rozpočítána poměrnou částkou k užívaným plochám. 

8. RM doporučuje ZM schválit zakoupení kolků pro zápis do KN a platbu za věcné 
břemeno (služebnost) LbK pro přípojky do kanalizace ve Volfartické ulici.  

9. RM schvaluje dodatek č.1. vnitřního předpisu organizace ze 30.10.2007.  
10. RM bere na vědomí informaci o dalších jednáních ohledně kamionové dopravy. 
11. RM schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Žandov od firmy Johnson Controls ve 

výši 1000 USD. 
12. RM nesouhlasí s návrhem řešení skříněk v ZŠ vrchní patro. Nutno přepracovat 

dispozičně včetně ceny. 
13. RM neschvaluje pronájem p.Vernerovi a pí. Portové Heřmanice p.p.č.409 
14. RM schvaluje pronájem p.Rutterovi na Velké Javorské p.p.č.212/2 cca 20 m2 za 0,5 Kč 

pro umístění  mobilního včelína. 
15. RM schvaluje pronájem skladu u č.p.3 paní Pasecké, 
16. RM schvaluje pronájem panu Trojanovi – V.Javorská p.p.č.59 s podmínkou souhlasu 

farmy Ploučnice.  
17. RM doporučuje ZM ke schválení nákup části pozemku v k.ú. Žandov p.p.č.40 o výměře 

198 m2 za 50 Kč/m2 od bratrů Matějovských. 
18. RM bere na vědomí provedení pilotního projektu kamerového systému u dětského hřiště 

u č.p.58 a u multifunkčního hřiště ZUŠ Žandov. Dílo provedla společnost Henig Česká 
Lípa. 

19. RM projednala a v případě ukončení mandátu některého z uvolněných zastupitelů 
schvaluje vyplacení zákonného odstupného najednou. 

20. RM bere na vědomí informaci ohledně Aleje a sadu (prováděcí dokumentace).  
21. RM schvaluje ZD pro projekt Svážíme bioodpad z města Žandova. 
22. RM bere na vědomí postup provádění rekonstrukce ZUŠ Žandov. 

 
Zapsal: Michal Beň 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                


