
 
ZÁPIS 

z 20. jednání rady města Žandova dne 13. 11. 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.5/2017. 
2. RM doporučuje ZM ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2022. 
3. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočet na rok 2018. 
4. RM schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Žandov na rok 2018. 
5. RM schvaluje návrh Střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Žandov na období 2019-2020. 
6. RM schvaluje návrh rozpočtu ZUŠ Žandov na rok 2018. 
7. RM schvaluje návrh Střednědobého výhledu ZUŠ Žandov na období 2019-2020. 
8. RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Žandov za období roku 2017 ZŠ 

a MŠ Žandov ve výši dle návrhu. 
9. RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce ZUŠ Žandov za období roku 2017 ve výši 

dle návrhu. 
10. RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Žandov.  
11. RM schvaluje platový výměr ředitelce ZUŠ Žandov. 
12. RM doporučuje ZM s účinností od 1.1.2018, schválit měsíční odměny poskytované 

neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v 
maximální výši a v souhrnu za jednotlivé funkce. Odměny nebudou dle tohoto nařízení 
vypláceny členům výboru zastupitelstva, členům komise rady či zvláštního orgánu (tzn. 
dle sloupce č. 9). 

13. RM schvaluje proplatit nevyčerpanou dovolenou obou uvolněných členů ZM za r. 2016. 
14. RM doporučuje ZM ke schválení peněžité dary členům komisí, výborů a dalším 

aktivním občanům za rok 2017 dle návrhu. 
15. RM schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Žandov za školní rok 2016/2017. 
16. RM doporučuje ZM ke schválení žádost SK Spartak Žandov o dotaci na provoz na rok 

2018. 
17. RM bere na vědomí informaci o možnosti doplnit přísedícího Okresního soudu. 
18. RM bere na vědomí informaci o zvláštní žádosti o informaci o UFO. 
19. RM doporučuje ZM ke schválení Příkazná smlouvu BKN – administrace projektu na 

IROP – 350 tis Kč. 
20. RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě NN u 

objektu náměstí č.p. 70 v k.ú. Žandov u Č. Lípy (3 x 100 A – dočasná školní jídelna) 
a pověřuje starostu podpisem. 

21. RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu mezi městem Žandov a SVS a.s. 
Teplice -  prodej splaškové kanalizace Volfartická 2.295.420  Kč.  

22. RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál 
mezi městem Žandov a SVS a.s. Teplice – splašková kanalizace Volfartická 1.947.420 
Kč.  

23. RM doporučuje ZM ke schválení Dohodu o započtení pohledávek mezi městem Žandov 
a SVS a.s. Teplice – splašková kanalizace Volfartická (2.295.420 Kč -1.947.420 Kč = 
348 tis Kč).  

24. RM bere na vědomí postupující práce v ulici Osvobození. 
Zapsal: Michal Beň 

 
 
          Zbyněk Polák 



                                                                                                         starosta                                                              


