MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 18. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 5.6. 2017
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) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UCL/865/15/BÚP-390/ÚE/17/Van a převod pozemku p.č. 334/1 v k.ú.
Valteřice u Žandova.
c) Odprodej části pozemku p.č. 61 o vým. 13 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova
pí. P.Zátkové za cenu 50,- Kč/m2.
d) Odprodej části pozemku p.č. 732/1 v k.ú. Žandov u České Lípy manželům
J. a I.Dobrovolným za cenu 35,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
e) Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města Žandova
k 31.12.2016.
f) Závěrečný účet města Žandova k 31.12.2016.
g) Účetní závěrku města Žandova za rok 2016.
h) Rozpočtové opatření č. 2/2017.
i) Čerpání rozpočtu města za 1.-3./ 2017.
j) Smlouvu o dílu na „Oprava komunikace ul. Osvobození, Žandov“ s firmou
SaM Děčín a pověřuje starostu jejím podpisem.
k) Příkazní smlouvu s BKN Vysoké Mýto na VZ TDI – stavba MŠ Žandov.
l) Kupní smlouvu na betonové zemní zařízení – septik na náměstí od manželů
Srbkových za cenu 1,- Kč.
m) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodního díla „Žandov-Radeč,
prodloužení vodovodu v poz.p.č. 30 a 31, k.ú. Radeč u Horní Police“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
n) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské stavby
„Kanalizace Žandov – Volfartická“ na p.p.č. 76/1 v k.ú. Žandov u České Lípy
a pověřuje starostu jejím podpisem.
o) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské stavby
„Kanalizace Žandov – Potoční“ na p.p.č. 56,75/1,87/1, 565/1, 584/1, 589/1,
626/1, 629 a 633 v k.ú. Žandov u České Lípy a pověřuje starostu jejím
podpisem.
p) Smlouvu o dílo na „Úpravy ul. Kostelní, Žandov u čp. 58“ s firmou Daniel LM
a pověřuje starostu jejím podpisem.
q) Smlouvu na rekonstrukci rozvodů elektro s firmou ETS a.s., Nový Bor
r) Výměnu oken a dveří na části objektu Černá růže s firmou Samat s.r.o a
pověřuje starostu podpisem.
s) Smlouvu na slaboproudé rozvody v objektu Černá růže s firmou Alarm elektro
servis - Jaroslav Seifrt a pověřuje starostu podpisem.
t) Dodavatele nových rozvodů v přízemí objektu ZTI, kanalizace, ÚT v objektu
Černá růže – firma M.Plaček.
u) Zhotovitele zednických prací p. Petr Konta – Starý Šachov.
v) Finanční příspěvek ve výši 190.000,- Kč pro SK Spartak Žandov.
w) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy.

x) Dar ve výši 15.000,- Kč pro MO ČRS Žandov.
y) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Českolipský dětský sbor.
z) Dar ve výši 8.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje.
aa) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Ing. Radka Špindlera na účast amerického
houslisty.
bb) Dar ve výši 10.000,- Kč pro taneční skupinu Tutti frutti.
cc) Dar ve výši 3.000,- Kč na provoz Linky bezpečí.
dd) Delegování zástupce města Žandova starosty pana Zbyňka Poláka a
místostarosty pana Michala Beně a jejich pověření hlaso váním v zájmu Města
Žandova na valných hromadách SVS a.s., konaných do konce volebního
období 2018.
2. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady města.

3. N e s c h v a l u j e
a) Změnu obecní hranice k.ú. Dolní Police na základě řízení o komplexních
pozemkových úpravách v k.ú. Merboltice, okres Děčín.
b) Odprodej části p.p.č. 61 v k.ú. Heřmanice u Žandova (břeh bezejmenné
vodoteče) p. L.Vlkavcovi a pí. P.Zátkové.
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