
 
ZÁPIS 

 
 

z 20. jednání rady města Žandova dne 17.6.2013 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření 3/2013.  
2. RM doporučuje posílit rozpočet na nákup škrabky (SEP Děčín) do školní jídelny 

(neekonomická oprava stávající škrabky). 
3. RM doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města Žandov za rok 2012. 
4. RM schvaluje Plán inventur na rok 2013. 
5. RM bere na vědomí zrušení Heřmanické knihovny (konec pronájmu, nemoc 

knihovnice). 
6. RM nedoporučuje ZM ke schválení příspěvek klubu Radost Prostějov 
7. RM bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne 17.6.2013. 
8. RM potvrzuje, že Mgr. Kamila Nacházelová v souladu s § 166 odst. 3, zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. července 2013 
zůstává ředitelkou Základní školy a mateřské školy Žandov, okres česká Lípa, 
příspěvkové organizace, se sídlem Kostelní 200, 471 07 Žandov, IČO: 709 82 074 a v 
pracovním poměru na dobu určitou 6 let. 

9. RM schvaluje nájemní smlouvu nového nájemce v čp. 58 – pana Jana Džudžu 
s rodinou. 

10. RM bere na vědomí informaci o počtu podaných nabídek (5) k výběrovému řízení na 
zhotovitele kanalizace ul. Potoční.  

11. RM bere na vědomí informaci o výměně termoventilů v ZŠ Žandov, výměnu provede 
fy TOPAZ CL s.r.o. 

12. RM doporučuje využít služeb pana Gabriela na SHP na stavbu kanalizace v ul. 
Potoční, smluvní cena 13.000,- Kč + DPH bez případného nálezu. 

13. RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č.157 paní Petře Lhotkové. 
14. RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 732/1 (cca 1000 m2) paní Lucii Valentové. 
15. RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 732/1 (cca 1000 m2) panu L. Krchovi. 
16. RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 576 (435m2) panu J.Džudžovi. 
17. RM neschvaluje pronájem pozemku p.č. 409/1 v k.ú. D.Police (2114 m2) panu M. 

Toráňovi. 
18. RM bere na vědomí termín dovolené v ZŠ a MŠ, od 22.července 2013 do 9.srpna 2013 
 

Zapsal: Michal Beň 
 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   

 


