
 
 
 

ZÁPIS 
 

z 15. jednání rady města Žandova dne 12.11.2012 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.4/2012. 
2. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání rozpočtu města Žandov 

za 1.-9./2012. 
3. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Rozpočet města Žandova na rok 2013. 
4. RM schvaluje peněžité dary za činnost aktivním občanům a členům komisí a výborů 

dle přiloženého seznamu. 
5. RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Žandov dle návrhu. 
6. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod pozemku 520 k.ú. 

Žandov od ÚZSVM.  
7. RM doporučuje ZM ke schválení přípěvek na Žandovskou desítku 10.000,- Kč.  
8. RM nedoporučuje měnit rozhodnutí zastupitelstva města ve věci lávky ul.Volfartická 

pan – dotaz pan Bada. 
9. RM bere na vědomí opětovnou žádost paní Karlové z Velké Javorské o odkup či 

pronájem části pozemku 89/1. RM nedoporučuje ZM prodat a neschvaluje pronájem 
(převážně z důvodu zimní údržby). 

10. RM schvaluje věcné břemeno s ÚZSVM 743 k.ú. Žandov – kanalizace Kolonka.  
11. RM doporučuje ZM ke schválení úplatu za zřízení věcného břemene pro uložení 

zemního kabelového vedení vysokého a nízkého napětí do pozemků města ve výši 
300,- Kč za m2 + DPH, s účinností od 1.12.2012. 

12. RM bere na vědomí informaci od SFŽP o úspěšné žádosti města o dotaci na výměnu 
oken a zateplení pláště ZUŠ. 

13. RM doporučuje ZM pověřit starostu podpisem smlouvy o dílo s fy VEKRA na okna v 
ul. Volfartická č.p.67. 

14. RM neschvaluje pronájmem žadatele p. Krcha. 
15. RM neschvaluje pronájmem žadatele p.Štrauba. 
16. RM schvaluje pronájem p. Novák x Tichý Žandov 
17. RM schvaluje pronájem p.Kolář Valteřice 
18. RM schvaluje pronájem Farma Ploučnice obě žádosti. 
19. RM neschvaluje pronájem p.p.č.87 až do vyřešení kanalizací.  
20. RM bere info KSSLK o neudržování komunikace na Novosedlo – zimní údržba. 
21. RM bere na vědomí dokončení aleje u fotbalového hřiště - bude provedeno vyúčtování 

s LK. 
22. RM bere na vědomí info ZEMPRA povodně.  
23. RM bere na vědomí info o II .MZUP KORUNA na RR. 
24. RM doporučuje ZM ke schválení odkup části poz. od Kurýl, Kořínková za 35,- Kč 
25. RM bere na vědomí dětské hřiště Žandov opětovné VŘ doručeno. 
 
Zapsal: Michal Beň 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


