
 
ZÁPIS 

 
ze 4. jednání rady města Žandova dne 11.4. 2011 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  
1. RM ověřila zvolení Ing. Jana Ambrože členem zastupitelstva města Žandov  
2. RM doporučuje ZM ke schválení žádost města o grant na kulturní památky z ORP 

Česká Lípa na obnovu předsíně kostela za cca 500 tis. Kč bez DPH, 10% spoluúčast 
města. Bylo osloveno 5 firem, a to Archa, Hlaváček, Gedos, Picek, CGM, 
zabývajících se opravou kulturních památek. 

3. RM projednala vyjímky ve směrnici o zadávání VZ malého rozsahu 
4. RM doporučuje ZM projednat koncepci prodeje pozemků 
5. RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 976 v k.ú. Žandov u Č.Lípy na 
připojení nového odběrného místa Volfartická č.p. 59 

6. RM bere na vědomí Smlouvu se Sdružením obcí Libereckého kraje na provedení 
veřejnosprávních kontrol v ZŠ a MŠ a také v ZUŠ 

7. RM bere na vědomí odstranění staré autobusové zastávky v Radči, zastávka je již 
demontována 

8. RM bere na vědomí splnění požadavku občanů Radče na pojízdnou prodejnu - do 
Radče již prodejna zajíždí v úterý a v pátek. 

9. RM bere na vědomí informaci o zápisu do MŠ 
10. Rada města vydává „Pravidla pro pořádání akcí na sále v objektu Koruna“ a 

doporučuje ZM ke schválení 
11. RM doporučuje ZM rozhodnou, zda ponechat v běhu výběrové řízení a žádost o 

dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na vytypovaná místa, která byla nejvíce 
poškozena povodní, a to v Žandově u Bílků v Potoční ul., u objektu pí. Kořené ve 
Volfartické ul., Heřmanice u vodní nádrže, Valteřice u Karásků, u Andrássyových a 
odvodňovací koryto. Celkem za 4.651.000,- Kč, dotace 4.085.000,- Kč. Přihlásilo se 
cca 6 firem, toto řízení bylo uskutečněno ještě před schválením našich parametrů pro 
zadávání zakázek. Je třeba rozhodnout, zda toto výběrové řízení dokončíme nebo 
zrušíme 

12. RM doporučuje ZM rozdělit čistý výtěžek sbírky na srpnové povodně 2010, jejíž 
čistý výtěžek činí 10.667,94 Kč. Návrh na rozdělení: všem 8 postiženým rodinám 
stejným dílem, tj. 1.333,- Kč zaslat na účet 

13. RM doporučuje ZM pověřit starostu města ve věci účasti a hlasování na valné 
hromadě SVS, a.s. v Teplicích 

14. RM doporučuje ZM projednat žádost pí. Krchové, Nádražní 193, Žandov o připojení 
odpadu na čističku odpadních vod v ul. Nádražní. Odhadované náklady činí cca 400 
tis. Kč, Krchovi mají svoji vlastní funkční ČOV, proto s nimi nebylo uvažováno o 
zařazení do I.etapy rozšíření kanalizace Kolonka. 

15. RM doporučuje ZM projednat žádost firmy Gaskop, s.r.o. – nátěr stěn velkého 
bazénu na koupališti dle rozpočtu ve výši 35 tis. Kč včetně DPH 

16. RM projednala a odkládá schválení obsazení třech obecních bytů čp. 58, 249 a 67 
17. RM schvaluje pronájem obecní garáže paní Votočkové za 500,- Kč měsíčně 



18. RM doporučuje ZM projednat Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 519 v k.ú. Žandov u Č.Lípy k čp. 
324 ul. Kamenická 

19. RM prodlužuje nájemní smlouvy na obecní pozemky dle předloženého návrhu 
20. RM doporučuje ZM pokračovat v projektování 3. etapy náměstí s Ing. Špulákem 
21. RM bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého 

kraje pro TJ Spartak na pronájem tělocvičny ZŠ ve výši 10.000,- Kč. 
22. RM bere na vědomí žádost města o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje 

na rok 2011 na Dostavbu splaškové kanalizace – stoka N,M (Náměstí a Mlýnská). 
Realizace 04/2011 – 11/2012, celkové náklady 2.528 tis. Kč, dotace 1.769 tis. Kč. 
         
Zapsal: Michal Beň  

 
 
              
 
                                                          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                     

 
 
 

 
Nájemní smlouvy na pozemky k prodloužení 
 
Kat. území Žandov u České Lípy: 
 
část poz.p.č. 318  – Josef Marvan, Děčínská 288, Žandov 
část poz.p.č. 319 -  Václav Javůrek, Děčínská 290, Žandov 
část poz.p.č.  87 – Tomáš Mikó, Volfartická 320, Žandov 
část poz.p.č. 299 – Roman Zeman, Dlouhá 106, Žandov 
část poz.p.č. 611 – Petra Hnátková, Potoční 223, Žandov 
část poz.p.č. 401 – Ivana Bílková, Pod Dubovkou 244, Žandov 
část poz.p.č. 433 – Jiří Derfler, Děčínská 226, Žandov 
poz.p.č. 236/4 – Jan Dvořák, Dlouhá 184, Žandov 
poz.p.č. 521/2 – Jaroslav Hrabánek, Školní 339, Žandov 
 
Kat. území Valteřice u Žandova: 
 
poz.p.č. 446 – Jiří Hrdý, Nám. Osvobození 453, Česká Lípa 

 


