MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 13. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 30.5. 2016
od 18. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. S c h v a l u j e
a) Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání.
b) Závěrečný účet města Žandov za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Žandov za rok 2015 s celoročním
hospodařením bez výhrad.
c) Závěrečný účet svazku obcí Peklo za rok 2015 s celoročním hospodařením bez
výhrad.
d) Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Žandov za účetní období
rok 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015.
e) Čerpání rozpočtu města za 1.-3./ 2016.
f) Rozpočtové opatření č. 3/2016.
g) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Dětský domov Dubá – Deštná na program
„Sociální automobil“.
h) Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrovin.
i) Kupní smlouvu se zřízením pozemkové služebnosti cesty s Lesy ČR, s. p.,
Hradec Králové na odkup části pozemků podél toku Vrbového potoka – p.p.č.
75/3 o vým. 10 m2, 626/3 o vým. 36 m2, 536/4 o vým. 26 m2, 536/5 o vým. 3
m2, 1032/3 o vým. 1 m2, 10110/4 o vým. 35 m2, 1015/5 o vým. 57 m2, 620/2
o vým. 3 m2 a 1023/1 o vým. 171 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy za kupní
cenu 20.520,- Kč a zřízení pozemkové služebnosti cesty k p.p.č. 76/1 za
jednorázovou úplatu ve výši 2.720,- Kč.
j) Odkoupení bývalé autobusové zastávky v Radči na pozemku p.č. 40/2 p.
J.Šírlovi za cenu 1.000,- Kč se zbouráním na své náklady.
k) Odpis autobusové zastávky v účetní hodnotě 8.424,- Kč.
l) Smlouvu o zřízení služebnosti na vodovodní přípojku ze studny pro objekt
č.ev.15 v Heřmanicích s p. Barotem a pí. Susovou.
m) Smlouvu o dílo na „Výstavbu dešťové kanalizace v Kostelní ulici a části
náměstí“ s firmou Pittner s.r.o., Česká Lípa a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
n) Smlouvu o dílo na „Oprava povrchu místní komunikace Kostelní ulice“
s firmou Stavební práce Bardzák, Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
o) Smlouvu o dílo na „Oprava povrchu místní komunikace v části Potoční ulice a
Studniční ulice“ s firmou SaM s.r.o., Děčín a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
p) Odprodej části p.p.č.193 v k.ú. Heřmanice u Žandova manž. Cholevovým za
kupní cenu 50,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
q) Odprodej p.p.č. 92 v k.ú. Heřmanice u Žandova pí. V.Hammerové a p.
J.Hruškovi za kupní cenu 25,- Kč/m2.
r) Odprodej p.p.č. 174 v k.ú. Radeč u Horní Police p. S.Štěrbovi za kupní cenu
40,- Kč/m2 s podmínkou vytýčení hranice pozemku.

s) Odročení projednání žádosti p. Z. Linharta o odkoupení p.p.č. 105 v k.ú.
Heřmanice u Žandova na příští jednání.

2. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady.
b) Informaci o dokončených a připravovaných investičních akcích.
3. N e s c h v a l u j e
a) Odprodej části p.p.č. 790 v k.ú. Žandov u České Lípy p. P.Majorovi.
b) Odprodej části p.p.č. 132/1, 133 a 134/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova pí.
I.Salačové.
c) Odprodej p.p.č. 334/1 a 353/2 v k.ú. Radeč u Horní Police p. M.Nitschemu.
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