
 
ZÁPIS 

 
z 12. jednání rady města Žandova dne 3.5. 2012 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM schvaluje pronájmy pozemků v k.ú Valteřive u Žandova p.p.č. 494/1 o výměře 
5484m2 a p.p.č. 478/6 o výměře 3640 m2 panu M. Kubišovi, úhrnná výše nájmu činí 
1100,- Kč ročně. 

2. RM schvaluje pronájmy pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy p.p.č 1298/2 a 1304/2 
fy Agrome s.r.o. Horní police, formou dodatku k platné nájemní smlouvě ze 
30.4.2010. 

3. RM schvaluje vypovědět nájemní smlouvu s p. Tomášem Mikou. 
4. RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města Žandova k 31.12.2011.   
5. RM doporučuje ZM ke schválení zprávu o přezkoumání hospodaření města Žandova 

za rok 2011. 
6. RM doporučuje ZM ke schválení Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 

majetku Města Žandova a obou PO k 31.12.2011 
7. RM doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání rozpočtu 1.- 3.2012. 
8. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.1/2012. 
9. RM doporučuje ZM ke schválení Zprávu o veřejnosprávní kontrole obou škol ZŠ a 

ZUŠ. 
10. RM schvaluje odpustit částku 1.077,- Kč za odběr pitné vody paní Pluhařové. V bytě 

ve Volfartické ulici č.p. 67 se prokazatelně nezdržovala. 
11. RM z důvodu novely zákona 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší 

směrnici RM č. 1/2011 a ukládá zřízení „Profilu zadavatele“. 
12. RM doporučuje ZM ke schválení žádost o příspěvek na soustředění dětí v aerobiku ve 

výši 7.000,- Kč. 
13. RM doporučuje ZM ke schválení žádost klub železničních cestovatelů -  „Lužický 

motoráček“ ve výši 5000,- Kč.  
14. RM doporučuje ZM ke schválení žádost o příspěvek na Radečské slavnosti ve výši 

15.000,- Kč (23.6.) 
15. RM doporučuje ZM ke schválení příspěvek Farní charitě Česká Lípy ve výši 5000,-

Kč. 
16. RM bere na vědomí dopis SOA Litoměřice o záznamu předání archiválií ZUŠ Žandov 

k trvalému uložení v archivu v České Lípě a protokolu o skartačním řízení. 
17. RM bere na vědomí informaci o rezignaci zastupitele města Ing. Jana Ambrože a 

stvrzuje jmenování pana Václava Trégra a navrhuje ho jako třetího člena Kontrolního 
výboru po panu Ambrožovi. 

18. RM bere na vědomí informaci o rezignaci pana Michala Toráně jakožto člena 
kulturního výboru. 

19. RM bere na vědomí informaci o valné hromadě SVS a doporučuje ZM delegovat 
starostu na valnou hromadu SVS dne 7.6.2012 v Ústí nad Labem. 

20. RM schvaluje dodatek č.3 ke směrnici pro oběh účetních dokladů a evidenci majetku. 
21. RM schvaluje rozdělení Hospodářského výsledku ZŠ,MŠ a ZUŠ do fondů dle žádosti. 
22. RM bere na vědomí kritéria pro zápis do MŠ. 
23. RM schvaluje žádost ZŠ a MŠ o účtování ve zjednodušeném vedení účetnictví. 



24. RM doporučuje ZM ke schválení nabídky na letecké snímkování od fy JAS AIR Hosín 
za 8.900,- Kč bez DPH. 

25. RM bere na vědomí dopis od nájemce koupaliště Žandov fy Sicco Kolín. Doporučuje 
ZM projednat.  

26. RM  schvaluje proplacení části nevybrané dovolené obou uvolněným členům ZM. 
27. RM bere na vědomí informaci o oživeném jednání o opravě a převzetí komunikace na 

Novosedlo.  
28. RM doporučuje ZM otevřít diskusi k  PD na přípojku k domu paní Krchové. 
29. RM bere na vědomí info o rekonstrukci bytu v č.p. 3. Nádražní – přízemí ÚT p.Plaček. 
30. RM bere na vědomí info o úpravě ÚT v bývalém objektu MÚ a obřadní síni, čím došlo 

k oddělení jednotlivých systémů ÚT a tím vznikla možnost bývalou úřadovnu č.p. 132 
pronajmout. 

31. RM bere na vědomí zrušení vyhlášené výzvy na revitalizaci Rybníků na V. Javorské 
z důvodu úpravy znění výzvy s ohledem na novelu zákona o zadávání veřejných 
zakázek a podmínky dotačních titulů. 

32. RM bere na vědomí přípravu zadávací dokumentace na Hřiště Radeč. 
33. RM bere na vědomí podanou žádost o dotaci na LK z Programu ochrany vod z PVA 

na jednu stoku ul. Potoční. 
34. RM schvaluje vybranou fy Pittner na opravu chodník u bytovek OSBD a chodníčku u 

ZŠ Žandov.  
35. RM pověřuje dle §4 zákona č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších předpisů 

k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena zastupitelstva města pana Ing. 
Radka Špindlera a Karla Nápravníka. 

36. RM schvaluje příspěvek na ošacení a vzhled oddávajícího a matrikářky 300,- Kč za 
obřad. 
 
         

Zapsal: Michal Beň 
 
    
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


