
ZÁPIS
z 25. jednání rady města Žandova dne 3.2.2014

Přítomni: dle prezenční listiny
1. RM doporučuje ZM ke schválení čerpání rozpočtu města za rok 2013.
2. RM bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2013.
3. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.1/2014.
4. RM schvaluje dle seznamu nájemní smlouvy na BF a NF města Žandov (viz Příloha

č.1.).
5. RM schvaluje výpověď z nájmu v domě Kostelní č.p.58 pí. Květoslavě Melicharové.
6. RM schvaluje dle seznamu nájemní smlouvy na pozemky (viz Příloha č.2.).
7. RM schvaluje pronájem p.p.č 196 a části 193 v k.ú. Heřmanice u Ž. p. Balounovi za 

100,- Kč/ročně.
8. RM doporučuje ZM ke schválení žádost o změnu územního plánu manželé Kodešovi 

p.p.č. 174/2 z výrobně technické plochy na plochy zástavby venkovského typu.
9. RM doporučuje ZM ke schválení změnu územního plánu Radeč u Horní Police – Sad 

budoucí palírna, sušárna ovoce apod., 
10. RM doporučuje ZM ke schválení změnu ÚP Radeč u Horní Police - dětské hřiště.
11. RM doporučuje ZM navrhnout částku a schválit příspěvek na dětský stacionář Č. Lípa.
12. RM doporučuje ZM schválit příspěvek na soustředění dětí v aerobiku ve výši 7 tis Kč.
13. RM doporučuje ZM schválit příspěvek Centrum zdr. Postiž. Č. Lípa ve výši 5 tis Kč.
14. RM doporučuje ZM schválit měsíční odměny a příplatky poskytované členům ZM 

v max. výši dle nař. vlády č.37/2003 Sb., v platném znění s účinností od 1.2.2014.
15. RM doporučuje ZM schválit smlouvu se společností Dimatex CS s.r.o. Stráž nad Nisou. 

Zatím na dobu určitou 1 rok. 2-3 kontejnery 1.500,- Kč/rok.
16. RM schvaluje smlouvu č. 12124563 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

na akci „ZUŠ Žandov – realizace úspor energií“ a pověřuje starostu podpisem.
17. RM doporučuje ZM schválit příspěvek ZUŠ na opravu schodiště (300 tis. Kč) a 

projednat systém řízení radiátorů.
18. RM schvaluje Smlouvu o dílo s agenturou PROME (zpracování žádosti o dotaci 

kaplička Velká Javorská). 
19. RM schvaluje výši nájmů nebytových prostor (garáže, sklady) 20,- m2/měsíčně. 

Pronájmy jednotlivých místností č.p.3 dle soupisu. Ostatní volné prostory budou 
nabídnuty k pronájmu na úř. desce od 1.3.2014.

20. RM schvaluje z důvodu modernizace bytu č.p.3 p.Tomáška zvýšení nájmu od 1.3.2014 
na 3.515,- Kč/měsíčně bez zařízení, což je o 809,- Kč/měsíčně více.

21. RM schvaluje snížení doby rozpočítávání splácení kotlů, el.boilerů apod. vybavení 
nájemcem v BF města na 10 let z pořizovací ceny.

22. RM doporučuje ZM schválit opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v ulici 
Potoční – f.Pittner.

23. RM bere na vědomí podanou žádost o dotaci z OPŽP – Bioodpad - nákladní automobil 
s kontejnery.

24. RM bere na vědomí příjem dotace ze SZIF na účet města Traktoru KIOTI.
25. RM bere na vědomí informaci projektu Rybníky V. Javorská možnost finanční podpory

z různých dotačních titulů.
26. RM bere na vědomí žádost o přesun části financí na likvidaci následků povodně z r. 

2010 ve Valteřicích, Heřmanicích a Žandově na rok 2014.
27. RM bere na vědomí postup na kanalizaci Potoční a dílčí vyúčtování s LK. 

Zapsal: Michal Beň Zbyněk Polák



   starosta                                                                




