
ZÁPIS

z 23. jednání rady města Žandova dne 16.9.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.5/2013.
2. RM doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání rozpočtu města Žandova za období 

1.- 6.2013.  
3. RM doporučuje ZM schválit vybraného dodavatele Územního plánu města Žandova –

p. Žaludu ve výši 318 230,- Kč  s DPH a pověřit starostu podpisem smlouvy.
4. RM bere na vědomí informaci, že byl uhrazen odvod 5 % za Korunu a současně byla 

podaná žaloba na RR SV.
5. ZUŠ Žandov Info proběhlo druhé kovýběrového řízení- vítězná nabídka fy AFC Servis 

DC cena 4 655 645,- Kč bez DPH za dílo RM doporučuje ZM schválit rozhodnutí 
komise.

6. RM doporučuje ZM schválit nejlevnější nabídku pana Františka Nacházela 44, 4 tis Kč
na TDI ZUŠ Žandov

7. RM bere na vědomí informaci o započetí prací opravy kapličky na Radči a křížků ve 
Valteřicích a Heřmanicích

8. RM bere na vědomí informaci o pokračujících pracech na likvidaci následků povodně 
z r. 2010 ve Valteřicích, Heřmanicích a Žandově

9. RM bere na vědomí neakceptování podané námitky na MŽP k zamítnutí žádosti o 
dotaci na Revitalizaci soustavy rybníčků Velká Javorská.  Bude podána nová žádost do 
další výzvy OPŽP s reflexí na vyjmenované připomínky fondu.

10. RM doporučuje schválit mandátní smlouvu s VRV na organizátora na dodavatele 
stavby Rybníky Velká Javorská.

11. RM bere na vědomí podpis smlouvy s LK na Žandovskou desítku (5 tis.).
12. RM doporučuje likvidační komisi vyřazení traktůrku - neekonomická oprava stáří 

15let, a křovinořezu který je neopravitelný.
13. RM bere na vědomí podpis smlouvy se SZIF na nákup Traktoru KIOTI s radlicí. 
14. RM doporučuje dokoupení předního mulčovacího zařízení cena 91 tis s DPH.
15. RM doporučuje ZM schválit nejlevnější nabídku fy ELOS Česká Lípa na vyhotovení 

pasportu VO celého žandovska (elektronická podoba do GIS systému včetně 
technického stavu světelných bodů a rozpojovacích míst s očíslování  lamp VO) cena 
30 tis Kč s DPH. 

16. RM doporučuje ZM schválit nákup montážní plošiny do výše 400 tis. Kč.
17. RM bere na vědomí podpis smlouvy s firmou Pittner na stavbu Kanalizace Potoční a 

započetí stavebních prací.
18. RM bere na vědomí informaci o průběhu opravy garáží u č.p.3, klempířské práce 

provede pan Szabó, který podal nejlevnější nabídku ve výši 29 tis S DPH. 
19. RM doporučuje s ohledem na více žádostí na nebytový prostor zveřejnit záměr o 

pronájmu č.p.134. Kritérium bude sortiment nebo nabízené služby.
20. RM neschvaluje pronájem pozemku panu Milanu Džudžovi na zahrádku na p.p.č. 463 

k.ú. Žandov.
21. RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č.588 k.ú.Žandov p. Džudžovi Janu
22. RM schvaluje pronájem pozemků Farmě Ploučnice dle soupisu.
23. RM schvaluje pronájem pozemků společnosti Agrome s.r.o. Horní Police dle soupisu.



24. RM doporučuje ZM projednat nákup pozemků v dražbě do výše 50 tis. Kč na p.p.č. 
477/8 a 477/3  v k.ú. Heřmanice u Žandova celkem o výměře 3681 m2, vyvolávací 
cena 44 tis Kč (12 Kč/m2).  

25. RM doporučuje ZM s ohledem na vyhlášený dotační titul podpořit projekt obnovy 
sadu na Radči. 

26. RM schvaluje domovníka v č.p.58 pana Džudžu Jana.
27. RM doporučuje zadat Enegetický audit MŠ Žandov a přípravou PD pro žádost o 

dotace na realizaci úspor na objekt MŠ.

Zapsal: Michal Beň

Zbyněk Polák
                                                                                                         starosta                                                                   




