
 
ZÁPIS 

 
z 26. jednání rady města Žandova dne 23.4.2014 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

 
1. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření č.2/2014. 
2. RM doporučuje ZM schválit inventarizace majetku města Žandova za rok 2013 a obou 

PO (ZŠ a MŠ a ZUŠ Žandov). 
3. RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města za rok 2013. 
4. RM doporučuje ZM schválit čerpání rozpočtu města za 1-3/2014. 
5. RM doporučuje ZM ke schválení Zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 

2013. 
6. RM schvaluje smlouvy o nájmu hrobového místa dle přílohy. 
7. RM schvaluje plán inventur na rok 2014. 
8. RM bere na vědomí směrnici o oběhu účetních dokladů. 
9. RM projednala Plán sanace a rekultivace Lomu Žandov, Cemex spol., nemá výhrady 

k Plánu sanace a rekultivace a doporučuje projednat případnou další spolupráci. 
10. RM projednala stav techniky DHZS, repase Karosa (r.v.1986), shnilé korodující části. 

V tuto chvíli dobrovolná práce hasičů na opravě nástavby. Do budoucna bude třeba řešit 
opravy poškození nosného rámu, nádrže, kabiny. Celková repase řádově 1,5 mil. Kč. 
Konstatováno, že při vhodném dotačním titulu bude podána žádost o dotaci. 

11. RM doporučuje nepodávat žádost na AOPK LK v tomto roce (případná podpora max. 
75 tis Kč.). Doporučuje vyčkat na vhodný jiný dotační titul s vyšším příspěvkem. 

12. RM doporučuje ZM ke schválení žádost o příspěvek na sociální automobil pro potřeby 
dětského domova v České Lípě ve výši 15 tis. Kč. Reklama na dveře s logem města 
Žandova. 

13. RM doporučuje ZM schválit příspěvek na natočení desky skupině Scream of The Lambs 
ve výši 15 tis. Kč. 

14. RM schvaluje pronájem bytové jednotky v Kostelní č.p.58  paní Lence Kettnerové na 
dobu určitou 1 rok. Při bezproblémovém nájemní vztahu bude nájemní vztah 
obnovován. 

15. RM schvaluje výpověď z nájmu v ulici Volfartická v č.p. 67 p.Pejzl. Z důvodu 
neplacení nájemného. 

16. RM doporučuje z důvodu údržby BF přestěhovat pí. Tomáškovou ve Volfartické ul. 
č.p.67 z přízemí do 1 patra.   

17. RM nedoporučuje schválit video spot Ústecké TV v ceně 10 tis.Kč. 
18. RM doporučuje ZM schválit prodej objektu na pozemku p.č. 81 za odhadní cenu 30 tis 

Kč vlastníkovi pozemku panu Vaszilyovi. 
19. RM doporučuje schválit jako zhotovitele rekonstrukce topení 3 BJ ve Volfartické  č.p.67 

firmu PEDAP Česká Lípa.  
20. RM schvaluje věcné břemeno Kolonka pro ČEZ Distribuce a.s. – stavba CL-Žandov 

výměna PSR + kNN pro ppč. 746. 
21. RM doporučuje ZM ke schválení nákupy a prodeje pozemků p.p.č. 110  atd. (město 

Žandov x Hoerbirger x Sauer). 



22. RM bere na vědomí akceptování všech žádostí města Žandova o dotaci ze SFŽP – 
Svážíme Biodpad z města Žandova, Obnova historického sadu a štěpnice, Obnova 
hřbitovních alejí u Žandova. 

23. RM doporučuje schválit partnerskou smlouvu s LAG Podralsko – Projekt „Žadatelé bez 
občanky? Leader bez hranic! – Projekty pro ZUŠ, ZŠ a MŠ Žandov. 

24. RM doporučuje ZM schválit objednávku pro firmu SVČ stavební, která provádí 
rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici pod Dubovkou ve výši 100 tis. Kč včetně 
DPH (nový asfalt v celé šíři + osazení obrubníků po obou stranách). 

25. RM doporučuje pověřit na dražbu pozemku na p.č. 366 v k.ú. Valteřice _p.Šírlo (do 30 
tis. Kč) 

26. RM doporučuje ZM schválit objednávku se SČVK Česká Lípa na přeložku vodovodu 
v ulici Studniční ve výši 30 tis Kč bez DPH a objednávku pro f.Pittner na zemní práce 
spojené s přeložkami IS, které dle skutečnosti jsou v jiných trasách než byly vytýčeny. 

27. RM nedoporučuje pronajmout pozemek p.č.79 panu Kvasničkovi. 
28. RM vypovídá nájemní smlouvu na pozemek pč 253 na Radči panu Matzovi 
29. RM nedoporučuje pronajmout pozemky p.č. 856/1, 856/8, 875/2 v k.ú. Žandov panu 

Matzovi 
30. RM projednala dodávku energií pro město – výběr dodavatele pro rok 2015. Doporučuje 

najít nejvýhodnější nabídku obou energií. 
31. RM schvaluje rozdělení HV do fondů ZŠ a MŠ Žandov.  
32. RM schvaluje rozdělení HV do fondů ZUŠ Žandov.  
33. RM doporučuje ZM projednat poslední dva záměry na změny v území Moravcovi 

(D.Police) a Drábovi (Valteřice u Žandova).  
34. RM doporučuje schválit ZM smlouvu o zřízení služebnosti (věcné břemeno) na 

prodloužení řadu na Radči na p.p.č. 31 pozemek LK. 
35. RM  nedoporučuje využít nabídku na prezentaci města v publikaci města a obce LK. 
36. RM bere na vědomí postup prací na akcích města kanalizace Potoční, Studniční.  
37. RM bere na vědomí na rekonstrukci ZUŠ Žandov, Povodně 2010. 
38. RM doporučuje schválit ZM jako nejvýhodnější nabídku dodavatele na rekonstrukci VO 

Heřmanice a Dolní Police (LED)  f.Elos  za cenu cca 390 tis. Kč s DPH. 
39. RM bere na vědomí na odvedení vod příkop Heřmanice u Žandova – svépomoc. 
40. RM projednala a schvaluje žádosti o pronájem dle přílohy 
41. RM bere na vědomí informaci o průběhu rekonstrukce ZUŠ. 

 
   
 

Zapsal: Michal Beň 
 
 
 
          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                   


