
 
ZÁPIS 

 
z 5. jednání rady města Žandova dne 22. 6. 2015 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  
 

1. RM schvaluje Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Žandov. 
2. RM schvaluje Protokol o veřejnosprávní kontrole ZUŠ Žandov. 
3. RM schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Žandov. 
4. RM schvaluje účetní uzávěrku ZUŠ Žandov. 
5. RM schvaluje plán inventur na rok 2015. 
6. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Zprávu o přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2014.  
7. RM doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2014 
8. RM doporučuje ZM ke schválení Účetní závěrku města za rok 2014. 
9. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření 3/2015. 
10. RM doporučuje ZM ke schválení veřejnoprávní smlouvu z TJ ČKD SPARTAK Žandov 

na rok 2015. 
11. RM doporučuje ZM projednat žádost o finanční příspěvek ve výši 35 tisíc Kč Mudr. 

Hadravové na zakoupení 2 přístrojů. 
12. RM doporučuje schválit účast na projektu „Sociální automobil“ podpořit částkou 15 tis 

Kč. 
13. RM doporučuje schválit nákup bývalé loutkové scény ve dvorní části za 63,2 tis. Kč od 

ÚZSVM.  
14. RM doporučuje ZM schválit a pověřit starostu podpisem smlouvy s BPS Velká 

Bukovina. 
15. RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na opravu kapličky ve Velké Javorské na 

MMR (náklad I.etapy 700 tis. z toho max.300 tis. dotace 
16. RM schvaluje dodatek č.1,  k Nájemní smlouvě se SVS č. CES 1583/2013 (prodloužení 

provozování kanalizace v ul. Volfartická) 
17. RM schvaluje pronájem části pozemku (cca 40 m2) p.č. 403 v k.ú. Žandov u Č.Lípy 

panu J. Kaňkovi za 0,5 Kč za m2. 
18. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti a o právu provést 

stavbu přípojky NN v k.ú. Heřmanice u Žandova na ppč. 299. 
19. RM doporučuje schválit ZM smlouvu se SFŽP na Aleje a doporučuje pověřit starostu 

podpisem. 
20. RM projednala výzvu od SČVK pan Valta (vodoměr zahrádky u hřiště) a nedoporučuje 

ZM schválit přepis vodoměru na město Žandov. 
21. RM doporučuje projednat variantní řešení odstavné plochy u Valteřického a 

Heřmanického hřbitova z kamenné dlažby. 
22. RM bere na vědomí informaci k probíhajícím projektům (Aleje, Sad, Bioodpad) 

   
Zapsal: Michal Beň 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


