
ZÁPIS

z 24. jednání rady města Žandova dne 18.11.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

1. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet města na rok 2014.
2. RM doporučuje ZM ke schválení Přehled čerpání rozpočtu města Žandova

za období 1.- 9.2013.  
3. RM bere na vědomí rozpočet sociálního fondu na rok 2014.
4. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.6/2013.
5. RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášku č.1/2013.
6. RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje na rok 2014.
7. RM navrhuje člena školské rady paní Michalu Košťákovou místo paní Kupcové.
8. RM schvaluje prodloužení nájemních smluv na hrobová místa dle seznamu.
9. RM projednala nájemní smlouvu na koupaliště Žandov a schvaluje ji ve stejném znění 

se stejným nájemcem fy Sicco s.r.o. Kolín i na rok 2014.
10. RM bere na vědomí informaci starosty o proběhlé inspekci školského zařízení ZUŠ 

Žandov.
11. RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Žandov dle žádosti.
12. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č 213/1 k.ú. Radeč u 

Horní Police od ÚZSVM.
13. RM bere na vědomí nabídku ÚZSVM (loutková scéna- stavba včetně pozemku 127/3 

v k.ú. Žandov)  cena ve výši 100 350,- Kč. Za těchto podmínek RM nedoporučuje 
nabídku využít.

14. RM navrhuje ZM ke schválení peněžité dary členům komisí, výborů a dalším aktivním 
občanům v úhrnné výši 41,5 tis. Kč.

15. RM doporučuje ZM schválit smlouvu se společností „Dotace snadno“, na zpracování 
žádosti o dotaci z OPŽP – Bioodpad nákladní automobil s kontejnery.

16. RM odkládá nájem prodejny na Náměstí č.p.134  z důvodu dočasného využití prostor 
pro výtvarný obor ZUŠ Žandov po dobu rekonstrukce ZUŠ.

17. RM bere na vědomí podání 3. Monitorovací zprávy udržitelnosti projektu Koruna 
Žandov.

18. RM schvaluje nákup vánoční výzdoby na Náměstí od společnosti Blachere Zlín. 
19. RM bere na vědomí vydražení pozemků p.č. 477/3 o výměře 3254 m2 a p.p.č. 477/8 o 

výměře 427 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova. (Dražby CZ celkem za 44 tis. Kč).
20. RM doporučuje vzhledem k podmínkám SFŽP na Projekt Rybníky Velká Javorská 

nepodávat žádost o dotaci z důvodu malé finanční podpory. 
21. RM projednala výsledek VŘ na zhotovitele stavby na Revitalizaci rybníků Velká 

Javorská a doporučuje ZM schválit vítěznou firmu dle kritéria cena společnost Zempra 
DC s.r.o. Cena díla 2 245 192, 81 Kč s DPH. Smlouva o dílo bude podepsána jen 
v případě získání dotace.

22. RM  doporučuje ZM schválit dodatek ke smlouvě na svoz KO z firmou AVE na rok 
2014.

23. RM  schvaluje nájemní smlouvu na ZUŠ Žandov a ZŠ Benešov nad Ploučnicí na nájem 
učebny pro výtvarnou a hudební výchovu na školní rok  2013/14.



24. RM schvaluje úlevu z nájmu p.Tomáškovi č.p.3 za ztížené podmínky bydlení při 
rekonstrukci koupelny. Úprava nájmu dle investic do oprav bude  projednáno na příští 
RM.

25. RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na LbK do POV na rekonstrukce VO Dolní 
Police, Heřmanice u Žandova  podél komunikací LK (LED)

26. RM bere na vědomí uzavření smlouvy s koordinátorem BOZP na ZUŠ Žandov, s panem
Ing.Jaroslavem Karlem na 48 tis Kč s DPH. 

27. RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za rok 2012/13.
28. RM bere na vědomí údržbu bytového fondu (revize komínů, výměny kotlů, vložkování 

komínů dle poptávek).
29. RM dle podaných nabídek na PD ke stavebnímu povolení na vodovod Heřmanice u 

Žandova doporučuje nabídku Vodohospodářské projekty s.r.o. Česká Lípa ve výši 149 
tis Kč bez DPH. (3 nabídky Ing. Kubelka Třeskonice 165, 2 tis. Kč, Ing. Hudec 
Jablonec n/N 178, 8 tis Kč bez DPH )

30. RM schvaluje nabídku na PD  na prodloužení vodovodního  řadu v Radči dle nabídky 
Vodohospodářské projekty s.r.o. Česká Lípa ve výši 32 300,- bez DPH (Rušení studní 
SVS).

31. RM schvaluje pronájem pozemku paní V. Dziedzicové na p.p.č.56 k.ú. Valteřice u 
Žandova.

32. RM bere na vědomí zahájení stavebních prací na ZUŠ Žandov.
33. RM bere na vědomí dokončení prací na opravách křížků a kapličky na Radči.
34. RM bere na vědomí dokončení prací na likvidaci následků povodně z r. 2010 ve 

Valteřicích, Heřmanicích a Žandově.
35. RM bere na vědomí nákup Traktoru KIOTI.
36. RM bere na vědomí zahájení prací a postup na kanalizaci Potoční. 

  

Zapsal: Michal Beň

Zbyněk Polák
                                                                                                         starosta                                                                   




