MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 21. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 20.11. 2017
od 18. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. S c h v a l u j e
a) Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání.
b) Schodkový rozpočet města na rok 2018 ve výši příjmy = 74.067.500,- Kč,
výdaje = 85.616.000,- Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2018 ve
výši 11.548.500,- Kč bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let. Dále
závazné ukazatele rozpočtu dle tab. 1.
c) Rozpočtové opatření č.5/2017.
d) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2022.
e) Odprodej pozemku p.č. 26 o vým. 105 m2 v k.ú. Dolní Police p.D.Sehnoutkovi
za cenu 35,- Kč/m2.
f) Odprodej pozemku p.č. 196/3 o vým. 8 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy p.
J.Kadlecovi za cenu 35,- Kč/m2.
g) Odprodej pozemku p.č. 470/1 o výměře 115 m2 a 471/1 o výměře 262 m2
v k.ú. Žandov u České Lípy manž. Beňovým za cenu 35,- Kč/m2.
h) Měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce dle
nař.vlády č. 318/2017 Sb., v maximální výši a v souhrnu za jednotlivé funkce
s účinností od 1.1.2018. Odměny nebudou dle tohoto nařízení vypláceny
členům výboru zastupitelstva, členům komise rady či zvláštního orgánu.
i) Peněžité dary členům komisí, výborů a dalším aktivním občanům za rok 2017
dle návrhu v celkové výši 58.000,- Kč.
j) Finanční dotaci ve výši 220.000,- Kč pro provoz SK Spartak Žandov z.s.
k) Příkazní smlouvu s BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na administraci projektu na
IROP „Modernizace a rozšíření MŠ Žandov“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
l) Kupní smlouvu mezi Městem Žandov a SVS a.s. Teplice o prodeji - splašková
kanalizace Volfartická ve výši 2.295.420,- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem..
m) Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál mezi Městem Žandov a
SVS a.s. Teplice – splašková kanalizace Volfartická ve výši 1.947.420,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
n) Dohodu o započtení pohledávek mezi Městem Žandov a SVS a.s. Teplice –
splašková kanalizace Volfartická ve výši 347.000,- Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
o) Podání žádosti o dotaci na MMR – na opravu povrchů náměstí dle PD
Stavební úpravy na náměstí v Žandově –III. Etapa.
p) Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 54/6 o výměře 22 m2 v k.ú. Velká
Javorská od ÚPZSVM.
q) Smlouvu o zřízení služebnosti IS mezi Městem Žandov a SVS a.s. Teplice na
pozemek p.č. 9/1, 50, 98, 108, 197, 218/3, 418/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova
v rámci stavby Heřmanice – vodovod.

r) Doplnění pí. Mgr. Lenky Brychové za členku komise pro výstavbu vodovodu
v Heřmanicích.

2. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady města.
b) Informaci o pokračujících pracích v ul. Osvobození.

Michal Beň
místostarosta

Zbyněk Polák
starosta

