MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 18. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 28.6.2021
od 18. hodin na sále Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1.

Schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Ověřovatele zápisu.
Doplnění programu zasedání.
Program zasedání dle předloženého návrhu.
Účetní závěrku města Žandova za rok 2020.
Závěrečný účet města Žandov za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Žandov za rok 2020, s celoročním
hospodařením a souhlasí bez výhrad.
Přehled čerpání rozpočtu města za 1. – 3. měsíc 2021.
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Smlouvu s nakládání s odpady firmou AVE CZ OH, s.r.o., Praha.
Změnový list č. 2 s firmou CL-EVANS, s.r.o., Česká Lípa – stavba Rozšíření
a modernizace MŠ Žandov (Tělocvična).
Prodej část p.p.č. 359/1 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Dolní Police za 30,Kč/m2.
Prodej p.p.č. 9/3 o výměře 198 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova za 30,Kč/m2.
Prodej p.p.č. 193/1 o výměře 1492 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova za 200,Kč + 21% DPH.
Prodej části p.p.č. 14, 15 o výměře cca 595 m2 v k.ú. Radeč u Horní Police
za 35,- Kč/m2.
Prodej p.p.č. 50 o výměře 192 m2 v k.ú. Velká Javorská za 200,- Kč + 21%
DPH.
Prodej p.p.č. 111/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Valteřice u Žandova za 30,Kč/m2.
Prodej části p.p.č. 203 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy za
30,- Kč/m2.
Prodej p.p.č. 916, 918 o výměře 1679m m2 + 2729 m2 v k.ú. Žandov u
České Lípy za 250,- Kč/m + 21% DPH.
Dar a darovací smlouvu pro Linku bezpečí, z.s., Praha ve výši 1.000,- Kč na
činnost v roce 2021.
Dar a darovací smlouvu pro florbalový kemp v Kravařích dne
28.7. – 31.7.2021 ve výši 5.000,- Kč.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - věcného břemene
s CETIN – internet p.p.č. 157/2 v k.ú. Heřmanice u Žandova a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Bc. Janem Bendákem o zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemek p.č. 316, 317 v k.ú. Žandov u
České Lípy pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností BIMONT s.r.o.
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést

stavbu na poz.p.č. 310/1, 310/2 v k.ú. Valteřice u Žandova a pověřuje
starostu podpisem
w) Smlouvu s Libereckým krajem – kanalizační stoka ke koupališti p.p.č. 986
v k.ú. Žandov u České Lípy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
x) Nájemní smlouvu s SVS, a.s., Teplice – kanalizační stoka ke koupališti p.p.č.
977 v k.ú. Žandov u České Lípy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
y) Finanční neinvestiční dary pro obce v Jihomoravském kraji – městys
Moravská Nová Ves, obce Mikulčice, Hrušky u Břeclavi, Lužice u Hodonína
4 x 50.000,- Kč. Celkem 200.000,- Kč
2. Neschvaluje
a) Prodej p.p.č. 65 v kat. území Žandov u České Lípy.
3. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň
místostarosta

Zbyněk Polák
starosta

