MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 28. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 28.4. 2014
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) Sanaci a rekultivaci lomu Žandov i na poz.p.č.719/1, 729/7, 729/8 a 735/1
v k.ú. Žandov u České Lípy, které jsou ve vlastnictví města.
c) Inventarizaci majetku města za rok 2013.
d) Účetní závěrku města za rok 2013.
e) Čerpání rozpočtu města za 1.-3/2014.
f) Rozpočtové opatření č. 2/2014.
g) Kontrolu hospodaření města za rok 2013.
h) Odprodej p.p.č. 109 a část p.p.č. 110 v k.ú. Žandov u České Lípy firmě
Hoerbiger Žandov s.r.o. za cenu 180,- Kč/m2.
i) Odprodej část p.p.č. 110 v k.ú. Žandov u České Lípy firmě Sauer a.s., Žandov
za cenu 180,- Kč/m2.
j) Odkoupení p.p.č. 128/1 v k.ú. Žandov u České Lípy od firmy Hoerbiger
Žandov s.r.o. do vlastnictví města za cenu 180,- Kč/m2.
k) Odprodej části p.p.č. 1123 v k.ú. Žandov u České Lípy manž. Fuitovým za
cenu 30,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
l) Odprodej p.p.č. 155 v k.ú. Radeč u Horní Police manž. Koutníkovým za cenu
30,- Kč/m2.
m) Odprodej p.p.č. 360 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. Z.Linhartovi za cenu
35,- Kč/m2.
n) Revokaci usnesení ZM č. 25/2013 v bodě q) – odprodej p.p.č. 221 v k.ú.
Valteřice u Žandova.
o) Odprodej p.p.č. 221 v k.ú. Valteřice u Žandova manž. Tuháčkovým za cenu
50,- Kč/m2.
p) Odprodej stavby bez č.p./č.e. na p.p.č. 81 v k.ú. Žandov u České Lípy manž.
Vaszilyovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 30.000,- Kč.
q) Nabídku bezúplatného převodu p.p.č. 483/3 v k.ú. Žandov u České Lípy od
ÚZSVM do vlastnictví města.
r) Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na sociální automobil pro potřeby
dětského domova v České Lípě.
s) Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na Lužický motoráček.
t) Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč hudební skupině Scream of The Lambs
na natočení CD.
u) Zhotovitele rekonstrukce topení 3 b.j. v čp. 67 firmu PEDAP Česká Lípa.
v) Partnerskou smlouvu s LAG Podralsko na projekty ZUŠ, ZŠ a MŠ Žandov.
w) Zřízení věcného břemene na p.p.č. 746 v k.ú. Žandov u České Lípy pro ČEZ
Distribuce a.s. – stavba CL Žandov (kolonka).
x) Objednávku pro firmu Severočeská stavební a.s. na opravu komunikace v ul.
Pod Dubovkou ve výši 100.000,- Kč včetně DPH.
y) Pověřuje starostu a místostarostu města účastí na dražbě ¼ p.p.č. 366 v k.ú.
Valteřice u Žandova do max. výše 30.000,- Kč.

z) Objednávku pro SčVK a.s. na přeložku vodovodu v ul. Studniční a
objednávku pro firmu PITTNER na zemní práce spojené s přeložkou IS.
aa) Změnu ÚP na p.p.č. 291/1 a 291/2 manž. Moravcových, Novosedlo a na p.p.č.
207 manž. Drábových, Valteřice.
bb) Smlouvu o zřízení služebnosti na p.p.č. 31 v k.ú. Radeč u Horní Police na
prodloužení vodovodního řadu.
cc) Výběr dodavatele na rekonstrukci VO Dolní Police a Heřmanice firmu ELOS
Česká Lípa za nabídkovou cenu 392.436,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
dd) Smlouvu o dílo na vypracování PD pro výstavbu tréninkového fotbalového
hřiště s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou za cenu 43.300
bez DPH.
ee) Smlouvu na tříděný odpad pro rok 2014 s firmou EKOKOM.

2. Be r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady města.
b) Informaci o akci „Revitalizace rybníčků ve Velké Javorské“.
3. N e s h v a l u j e
Odprodej p.p.č. 253 v k.ú. Radeč u Horní Police p. Milanu Matzovi.

Michal Beň
místostarosta

Zbyněk Polák
starosta

