
 
ZÁPIS 

 
Z 2. jednání rady města Žandova dne 24.1. 2011 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  
1. RM projednala a bere na vědomí informaci o snaze Ministerstva pro místní rozvoj 

plošně zrušit cca 170 stavebních úřadů 1. stupně, a to převážně z důvodu neodbornosti 
a snaze SMO ČR této snaze zabránit. 

2. RM projednala a bere na vědomí snahu Ministerstva vnitra o rušení matričních úřadů 
s menším počtem matričních událostí. 

3. RM bere na vědomí, že SVS a.s. Teplice zahájila stavbu „Odstranění výusti CL-16“ 
a doporučuje připravit výběrové řízení na dodavatele naší stavby „stoky N“. 

4. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o dílo se SVIS, s.r.o. Ústí 
nad Labem na vyprojektování cca 25 ks kanalizačních přípojek k ÚR pro stavbu 
„I.etapa rozšíření kanalizace Žandov – ulice Nádražní (Kolonka). 

5. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení upřesnění stanoveného rozpočtu na 
rok 2011 na základě stanovené celkové dotace ze státního rozpočtu. 

6. RM projednala a doporučuje ZM ke schválení čerpání rozpočtu města za 1. – 12. 
2010. 

7. RM projednala a bere na vědomí informaci, že dle úpravy Nař.vlády č. 37/2003 Sb. 
v platném znění, se všem zastupitelům snižují měsíční odměny o 5%. 

8. RM projednala a doporučuje ZM prodloužení termínu inventarizace města do 
28.2.2011 z důvodu termínu uzávěrky školy. 

9. RM projednala a schvaluje čerpání fondů ZŠ a MŠ Žandov v roce 2010 dle návrhu. 
10. RM bere na vědomí snahu výboru pro prodeje a pronájmy majetku města 

aktualizovat tarify pro prodeje pozemků. 
11. RM schvaluje pronájem garáže „u Autoklubu“ – z důvodu více žadatelů bude 

proveden výběr obálkovou metodou. 
12. RM projednala a schvaluje pronájem části poz.p.č.318 v k.ú. Žandov u Č.Lípy panu 

Marku Gonosovi na zahrádku. 
13. RM projednala a doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene se 

SVS, a.s. Teplice na poz.p.č. 477 a 479 v k.ú. Valteřice u Žandova /stavba náhrada 
vodního zdroje/. 

14. RM projednala a doporučuje ZM schválit fin. příspěvek ve výši 3 tis. Kč na provoz 
Lužického motoráčku na sezónu 2011. 

15. RM bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ z důvodu čerpání dovolené od 18.7. do 
15.8.2011. 

16. RM schvaluje navýšení kapacity MŠ ze stávajících 60 míst na 84 s účinností od 
1.9.2011. 

17. RM bere na vědomí informaci o poukázaných finančních prostředcích z rozpočtu 
Libereckého kraje na akci „I.etapa rozšíření kanalizace Žandov, zpracování PD k SP“ 
ve výši doplatku 10%, tj. 63.074,60 Kč na účet města. 

18. RM doporučuje ZM schválit vybudování dětského hřiště v Radči na základě žádosti 
občanů Radče. Jedná se o poz.p.č. 15 a část 14, v rozpočtu města je vyčleněna částka 
ve výši 100 tis. Kč na terénní úpravy a oplocení, ostatní svépomocí. 

19. RM doporučuje ZM projednat žádost Mgr. Leony Ježkové, ředitelky ZŠ Horní Police 
o finanční příspěvek ve výši 18.524,- Kč na zakoupení software na žákovské testy. 



20. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro rok 2011 a pověřit starostu jejím podpisem. 

21. RM schvaluje pronájem části poz.p.č. 1179/1 v k.ú. Žandov u Č.Lípy paní Elišce 
Chocholové (předchozí nájemce p. Brůža smlouvu vypověděl). 

22. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv v bytovém i nebytovém fondu města dle 
přiloženého soupisu na další rok s výjimkou jednoho neplatiče a prodloužení 
nájemních smluv na hrobová místa do roku 2020 dle přílohy. 

23. RM bere na vědomí Smlouvu o spolufinancování vodohospodářské stavby „Žandov 
– ul. Nádražní (kolonka), ul. Mlýnská, Dolní Police“. SVS a.s. poskytne na stavbu 
finanční příspěvek ve vazbě na budoucí připojení obyvatel. 

24. RM doporučuje ZM stanovit pravidla pro provoz sálu v Koruně. 
25. RM schvaluje zřízení věcného přemene na přeložku kabelu NN pro ČOV na 

pozemku p.č. 633 v k.ú. Žandov u České Lípy. 
26. RM nařizuje panu Romanu Schieszelovi, Velká Javorská z důvodu porušení čl. IV. 

odst. 4 nájemní smlouvy, odstranění černé nepovolené stavby na pronajatém obecním 
pozemku p.č. 89, a to neprodleně. 

27. RM bere na vědomí žádost paní Krajčírové, Radeč o vybudování VO u jejího 
objektu v Radči. Z důvodu finanční nákladnosti prozatím nedoporučuje zařadit do 
rozpočtu města. 

28. RM bere na vědomí stížnost paní radní M.Bížové na hluk a nepořádek na hřišti u 
ZUŠ a doporučuje zaměstnat denní dozor hřiště z řad seniorů či nezaměstnaných, pan 
F. Matějček k 28.2.2011 ukončí na vlastní žádost pracovní smlouvu.         

 
Zapsal: Michal Beň  

 
 
              
 
                                                          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                     

 


