
ZÁPIS 
 

z 19. jednání rady města Žandova dne 29.4.2013 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. RM schvaluje  inventarizační zprávu o Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Žandov, ZUŠ 
Žandov  za rok 2012. 

2. RM doporučuje ZM ke schválení inventarizaci majetku města Žandova za rok 2012.  
3. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.2/2013. 
4. RM doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání města Žandova za  1.-3./2013. 
5. RM schvaluje účetní uzávěrky za rok 2012 ZŠ a MŠ Žandov, ZUŠ Žandov. 
6. RM  doporučuje ZM ke schválení účetní uzávěrku města Žandova za rok 2012.  
7. RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod do majetku města Žandova 

pozemku na p.p.č.149/5 o výměře 748 m2 k.ú.Radeč u Horní Police od ÚZSVVM  
8. RM nedoporučuje prodat pozemek v k.ú.Žandov  paní Dana Penková. 
9. RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod do majetku města Žandova 

pozemku na p.p.č. 213/1 o výměře 1428 m2 k.ú.Radeč u Horní Police od ÚZSVVM  
10. RM doporučuje ZM ke schválení příspěvek na Lužický motoráček příspěvek 5000,- 

Kč. 
11. RM doporučuje ZM ke schválení příspěvek ve výši 2000,- Kč organizaci Most Naděje 

– protidrogová prevence. 
12. RM doporučuje ZM ke schválení příspěvek ve výši 7000,- Kč na víkend cvičení 

Aerobic dětí (účast celkem 18 dětí). 
13. RM doporučuje přidělit byt 2:1 v Kostelní č.p.58 ve 2.NP (Jan Džudža, Pabiška, 

Huňáčková). 
14. RM schvaluje ukončit nájemní smlouvu na zahrádku p.Jiráková a pronajmout tuto 

Ivetě Dobrovolné. 
15. RM schvaluje nájemní smlouvu na kanalizaci s SVS a.s. ulice Mlýnská, Náměstí 

(dopracovat text převod po ukončení smlouvy do majetku SVS- amortizace) 
16. Prodloužení nájemních smluv od měst Žandova  na pozemky dle přiloženého seznamu 

(přidat Birov, Trunec ano, ale upozornit akce rybníky Javorská). 
17. RM doporučuje ZM ke schválení vítězného uchazeče veřejné soutěže na hřiště Žandov 

cena 460 470,- Kč bez DPH. 
18. RM doporučuje ZM projednat zadání cyklomapy. 
19. RM schvaluje oprava BF Volfartická č.p.69 zvonka, rozvod elektroinstalace chodba. 
20. RM bere na vědomí nákup traktorbagru pořizovací cena 800 tis. 
21. Podání žádosti o dotaci přes SZIF na malotraktor na údržbu veřejné zeleně cca 590 tis.  
22. Výzva na kanalizaci 6 firmám + profil zadavatele + web města. 
23. nerealizovat.  
24. RM bere na vědomí záměr města o zakoupení traktorbagru – podrobnosti na webu 

města. 
25. Info o podaných žádostech o dotaci na LK  3x sport, 1x hasiči. 
26. Info povodně rozhodnutí MMR na rok 2013. 

 
 
Zapsal: Michal Beň   
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                          starosta                                                      


