
ZÁPIS 
 

ze 17. jednání rady města Žandova dne 18.2.2013 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno NN v  Kolonii 
„Třešňovka“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

2. RM schvaluje pronájmy pozemků pro fy Agrome a fy Ploučnice od 1.1.2015 dle 
přílohy. 

3. RM schvaluje zřízení věcného břemene na vedení NN p.p.č. 519 k.ú. Žandov. 
4. RM doporučuje ZM ke schválení přehled čerpání rozpočtu za 1-12/2012.  
5. RM bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města za rok 2012. 
6. RM bere na vědomí smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s LbK 

180 090,- Kč. 
7. RM doporučuje ZM schválit příspěvek 5000,- Kč na činnost místní organizace 
Českého svazu včelařů na rok 2013. 

8. RM projednala žádost společenství vlastníků domu 276 a 277 na vybudování chodníku 
a nedoporučuje z důvodu finančního tento chodník z prostředků města vybudovat 

9. RM doporučuje ZM schválit příspěvek na činnost MO ČRS ve výši 10000,- Kč. 
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s fy Sicco na koupaliště na rok 2013 
11. RM nájemní smlouvy bytový a nebytový fond dle soupisu doporučuje prodloužit. 
12. RM doporučuje projednat příspěvek centru pro Zdravotně postižené. 
13. RM bere na vědomí studii odpadového hospodářství 
14. RM bere na vědomí petici proti kamionové dopravě trasa Děčín - Česká Lípa. 
15. RM doporučuje ZM projednat návrh KSSLK na převod komunikace v Radči u Horní 

Police. 
16. RM schvaluje nájem pozemku část p.p.č. 856/1 k.ú. Žandov pro p. Mikynu 0,50 

Kč/m2. 
17. RM schvaluje nájem pozemku část k.ú. Heřmanice  část p.p.č. 197 pro Capouchovi 

0,50 Kč/m2. 
18. RM schvaluje nájem pozemku část k.ú. Radeč u Horní Police část p.p.č. 161/1 pro 

Nádrazský Roman 0,50 Kč/m2. 
19. RM doporučuje ZM schválit odkup části p.p.č. k.ú. Žandov 672/ 1 od Jaroslav 

Hrabánek cca 30 m2  (250/ m2) 
20. RM bere na vědomí informaci ohledně umístění cedule upozorňující na dodržování 

rychlosti. Dodavatel přislíbil, že nedílnou součástí smlouvy bude i konkrétní obrazová 
příloha typu cedule. 

 
Zapsal: Michal Beň  
 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


