MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 18. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 19.11. 2012
od 18. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Žandově
Zastupitelstvo města projednalo a
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Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání.
Rozpočtové opatření č. 4/2012.
Čerpání rozpočtu města za 1.-9./2012.
Schodkový rozpočet města na rok 2013 ve výši příjmů 24.704 tis. Kč a ve výši
výdajů 36.166 tis. Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2013 ve výši
11.462 tis. bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let.
Závazné ukazatele rozpočtu dle tab.č.1 v tabulkové části materiálu „Návrh
rozpočtu“.
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto
materiálu.
Převzetí pozemků HMO od PF ČR, St. statku a Lesů ČR a zhotovení
oddělovacích GP na náklady města.
Odprodej části p.p.č. 132 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. Sládkovi za cenu 35,Kč/m2.
Odprodej části p.p.č. 626 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. Víškovi za cenu 35,Kč/m2 po dokončení kanalizace v ul. Potoční.
Odprodej p.p.č. 56 a 57 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. Bačkovskému za cenu
35,- Kč/m2.
Peněžité dary za činnost aktivním občanům a členům komisí a výborů za rok
2012 dle návrhu v celkové výši 40 tis. Kč.
Smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 520 v k.ú. Žandov u Č.Lípy
s ÚPZSVM.
Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na Žandovskou desítku.
Neměnit rozhodnutí ve věci lávky přes potok v ul. Volfartická, tzn. neprovádět
její rekonstrukci.
Smlouvu o zřízení věcného břemene s ÚZSVM na p.p.č. 743 v k.ú. Žandov u
Č.Lípy.
Smlouvu o dílo s firmou VEKRA na výměnu oken v objektu č.p. 67 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Odkoupení části p.p.č. 274 o vým. cca 130 m2 v k.ú. Velká Javorská od pana
Kurýla a paní Kořínkové za cenu 35,- Kč/m2.
Zřízení nové sbírky na záchranu kostela sv. Bartoloměje od 1.12.2012.
Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na revitalizaci rybníků ve Velké Javorské.

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

3. O d k l á d á
a) Rozhodnutí ve věci označení obcí uvítacími cedulemi na příští ZM.
b) Rozhodnutí ve věci zřízení věcného břemene pro uložení zemního kabelového
vedení VN a NN do pozemků města pro zahrádkářskou kolonii Třešňovka na
příští zasedání ZM.
Michal Beň
místostarosta

Zbyněk Polák
starosta

