
 
ZÁPIS 

 
z 8. jednání rady města Žandova dne 10.10. 2011 

 
           Přítomni: dle prezenční listiny 

  
1. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.2/2011 města Žandova. 
2. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení přehled čerpání města Žandova za        1. - 6. 2011. 
3. RM projednala a schvaluje likvidační komisi na majetek města Žandova ve složení: 

předseda: Zbyněk Polák, členové: Marcela Bížová, Karel Nápravník, Ing.Radek Špindler, Michal 
Beň, sekretář: Miluše Svobodová 

4. RM projednala a schvaluje pravidla RM o provádění vyřazování movitého majetku města 
Žandova. 

5. RM bere na vědomí dodatek č.1 k nařízené inventarizaci města (pí.Joslová). 
6. RM projednala a schvaluje spisový a skartační řád města Žandova. 
7. RM bere na vědomí info ředitelky ZŠ a MŠ Žandov žádost o stejnou výši příspěvku na 

hospodaření školy na r. 2012 jako r. 2011. 
8. RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Žandov paní Mgr. Kamily Mikáčové, že od 

6.10.2011 započala čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou. Po dobu této dovolené jí bude 
zastupovat stávající zástupkyně paní Mgr.Petra Joslová. 

9. RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce základní a mateřské školy z rozpočtu kraje dle 
předloženého návrhu. 

10. RM projednala žádost předsedy TJ Spartaku Žandov pana Jaroslava Košťáka o zařazení 
finančních prostředků na hospodaření organizace v roce 2012. RM doporučuje vyčlenit do 
chystaného rozpočtu města minimálně 100 tis. Kč, stejně jako na tento rok 2011. 

11. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení žádost pana Oldřicha Slaměného o příspěvek ve 
výši 10.000,- Kč na letošní Žandovskou desítku. 

12. RM projednala žádosti o pronájmy pozemků těchto žadatelů: 
Martina Bajerová: schvaluje pronájem části p.p.č.401 k.ú.Žandov (po pí. Petroni) 
Zdeňka Přívratská neschvaluje pronájem části p.p.č.60/1 k.ú. Valteřice (možno užívat  
jako veřejné prostranství jako ostatní uživatelé domu)  
Josef Pikeš – neschvaluje část p.p.č. 784 k.ú. Žandov 
Jan Džudža-  neschvaluje část p.p.č. 856/8 k.ú. Žandov 

13. RM projednala variantní řešení projektové dokumentace náměstí a postupuje ZM k projednání. 
14. RM projednala a doporučuje ZM schválit nabídku firmy BKN Vysoké Mýto na vyhotovení 

projektové dokumentace ZUŠ včetně energetického auditu a žádosti o dotaci na SFŽP. 
15. RM projednala dopis pí.Tyrkové týkající se přípojky k její nemovitosti. RM přihlédla ke 

skutečnosti stávající funkční přípojky a doporučuje prodat tuto novou přípojku vybudovanou 
městem za 10.690,- Kč vč. DPH.   

16. RM bere na vědomí podání žádosti města Žandova  na Liberecký Kraj o grant na semafory 
v ulicích Děčínská, Lužická  

17. Informace místostarosty pro radu: okna Lužické ulici jsou ve 2. podlaží hotová, v přízemí si 
nájemci nepřejí výměnu oken provést. 

18. Rada bere na vědomí informaci, která se týká nového vlastníka autokempu – firmy Sicco Kolín, 
s.r.o. a předání městem pronajatého vybavení a měřidel vody a elektriky. 
         
Zapsal: Michal Beň  
 
 
 

                                                          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                     

 


