MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 15. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 7.5. 2012
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 2011 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Žandov za rok 2011, s celoročním
hospodařením bez výhrad.
c) Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku města a obou PO.
d) Přehled čerpání rozpočtu města za období 1.-3./2012.
e) Rozpočtové opatření č. 1/2012.
f) Odprodej části p.p.č. 1179/1 a části p.p.č. 1186/4 v k.ú. Žandov u Č.Lípy KSS
Libereckého kraje za 100,- Kč/m2 dle skutečného zaměření po dokončení
stavby rekonstrukce mostu přes Bukovinský potok.
g) Odprodej p.p.č. 599 o vým. 861 m2 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. V.Černému za
15,- Kč/m2.
h) Odprodej p.p.č. 348 o vým. 3742 m2 v k.ú. Valteřice u Žandova manž.
Kondášovým za 25,- Kč/m2.
i) Odprodej garáže a p.p.č. 99/1 o vým. 30 m2 a p.p.č. 99/2 o vým. 1 m2 v k.ú.
Žandov u Č.Lípy manž. Kadlecovým a manž. Lindrovým za 66.200,- Kč.
j) Odprodej p.p.č. 297 o vým. 49 m2 v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. Milanu
Huňáčkovi za 2.500,- Kč.
k) Odprodej části p.p.č. 984/1 a části p.p.č.988/3 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. Zb.
Polákovi za 35,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
l) Odprodej p.p.č. 645/2 o vým. 122 m2 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. B.Klimešovi
za 30,- Kč/m2.
m) Odkup p.p.č. 1015/1 v k.ú. Žandov u České Lípy od Pozemkového Fondu ČR
n) Zprávu o veřejnosprávní kontrole obou škol ZŠ a ZUŠ.
o) Příspěvek ve výši 7.000,- Kč na soustředění děti v aerobiku.
p) Příspěvek ve výši 7.000,- Kč Farní charitě v České Lípě
q) Příspěvek ve výši 15.000,- Kč na Radečské slavnosti dne 23.6.2012.
r) Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na Lužický motoráček.
s) Jmenuje pana Václava Trégra členem Kontrolního výboru.
t) Delegování starosty pana Zbyňka Poláka na jednání Valné hromady SVS dne
7.6.2012 v Ústí nad Labem.
u) Pořízení leteckého snímku Žandova od fy JAS AIR Hosín za 8.900,- Kč bez
DPH.
v) Odložení žádosti fy SICCO Kolín o odkoupení areálu koupaliště Slunce.
w) Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na PD kanalizační přípojky pí. S.Krchové.
x) Pokračování v revitalizaci rybníčků ve Velké Javorské a uvolnění 200.000,- Kč
na projektovou dokumentaci z rozpočtu města.
2. N e s c h v a l u j e
Odprodej podílu ve výši ¾ p.p.č. 366 v k.ú. Valteřice u Žandova.

3. B e r e n a v ě d o m í
Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň
místostarosta

Zbyněk Polák
starosta

