
ZÁPIS
z 21. jednání rady města Žandova dne 23.7.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.4/2013
2. RM bere na vědomí informaci o platovém výměru od RR na Korunu
3. RM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na ZUŠ Žandov, toto řízení bude 

nutné opakovat
4. RM doporučuje ZM schválit Partnerskou smlouvu s MAS LAG Podralsko a pověřit 

starostu podpisem (křížky Valteřice, Heřmanice, Žandov a oprava kaplička Radeč) .
5. RM bere na vědomí informaci o průběhu stavebních prací (povodně 2010 akce –

Valteřice, Heřmanice, Žandov)
6. RM projednala návrh zadání Úz.plánu, ORP Č.Lípa dopracovala „průzkumy a 

rozbory“. VŘ by organizovala společnost VRV Praha - pobočka Č.Lípa cca 30 tis. Kč. 
RM schvaluje mandátní smlouvu s VRV na  toto VŘ. 

7. RM schvaluje Věcné břemeno pro ČEZ na pozemek 108/2 v k.ú. Žandov.
8. RM bere na vědomí informaci o smlouvě s LbK v rámci obchodování s energiemi na 

komoditní burze od 1.11.2013 jsou dodavateli plynu firmy Vemex energie a.s a el. 
Energie Centropol energi a.s. viz profil zadavatele.

9. RM schvaluje podpis smlouvy na zavedení SMS info kanálu pro občany města
Žandova 5000,-  Kč (+ cena za odeslanou SMS 1,- Kč) za zavedení do systému 
(povodňová informace a varování dle ulic, místních částí, odstávky vody, kulturní akce 
apod.) s firmou Konzulta Brno a.s.

10. RM bere na vědomí info EKOKOMu o úspoře spalin – třídění odpadu (133 tis.)
11. RM bere na vědomí Podání námitky na MŽP k zamítnutí žádosti o dotaci na 

Revitalizaci soustavy rybníčků Velká Javorská.
12. RM bere na vědomí info o zamítnutí žádosti o dotaci LbK na pravý břeh Potoční ulice. 
13. RM bere na vědomí schválení dotace z LbK na sport pro město Žandov na 

Žandovskou desítku (5 tis.) a pro TJ Spartak Žandov  na nájem tělocvičny (10 tis.) a 
žákovské turnaje (5 tis). Administraci bude provádět každý subjekt sám.

14. RM bere na vědomí informaci o kontrole SZIF na dokončeném dětském hřišti
v Žandově – bez závad. Dotace bude zaslána na účet města Žandova ve výši 414.423,-
Kč

15. Schválení Dotace přes MAS LAG Podralsko na Profi zahradní malotraktor do výše 
487 603,- Kč bez DPH dotace ze SZIF ve výši 316 941,-  Kč. Údržba zeleně + zimní 
údržba (radlice). Výběr techniky bude proveden dle doporučení SZIF na základě 
marketingového průzkumu.

16. RM bere na vědomí převod nájemních smluv na společnost CEMEX – vlastník Lomu 
Žandov (dříva Polabské štěrkopísky).

17. RM bere na vědomí, že k podpisu smlouvy s fy Pittner na realizaci kanalizace Potoční 
dojde až po složení bankovní jistoty (začátek srpna 2013.

18. Info o akcích města: oprava garáží u č.p.3, dokončení škrabka brambor MŠ, nátěr 
střechy MŠ (úspora 85 tis. Kč), gumová dlažba MŠ pod kolotoče, houpačky, gumová 
dlažba hřiště Radeč (ping pong stůl), dokončení výměna termohlavic ZŠ Žandov. 

Zapsal: Michal Beň

Zbyněk Polák
                                                                                                         starosta                                                                   




