MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 4. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 9.2. 2015
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) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč panu L.Záhorovi na
zakoupení objektu bývalé školy v Radči s podmínkou založení občanského
spolku, který tento objekt bude spravovat, či rovnou převést vklad 300 tis. Kč
na účet čerstvě založeného spolku.
c) Čerpání rozpočtu města Žandov za 1.-12./2014.
d) Rozpočtové opatření č. 1/2015.
e) Odprodej p.p.č. 359/2 v k.ú. Dolní Police p. J.Kolowratovi za cenu 35,- Kč/m2.
f) Odprodej části p.p.č. 359/1 v k.ú. Dolní Police p. Černoškovi a pí.Cyrmonové
za cenu 35,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
g) Odprodej části p.p.č. 392/1 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. V.Bašíkovi za cenu
100,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
h) Bezúplatný převod části p.p.č. 94/7 v k.ú. Žandov u Č.Lípy od ÚZSVM.
i) Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LbK pro rok 2015.
j) Smlouvu s firmou DIMATEX CS s.r.o., Stráž nad Nisou na sběr textilního
odpadu na 1 rok.
k) Fin. příspěvek 15 tis. Kč pro MO ČRS na činnost v roce 2015.
l) Fin. příspěvek 15 tis. Kč pro ČSV na činnost v roce 2015.
m) Členy do školské rady pro období 2015-2018 p. Varchulíka a p. Kubáta.
n) Společnost BKN Vysoké Mýto projektantem MŠ na její rekonstrukci.
o) Smlouvu se společností BKN Vysoké Mýto na závěrečné vyúčtování akce
„Rekonstrukce ZUŠ“ a 5letý monitoring udržitelnosti projektu s OPŽP.
p) Posílení rozpočtované položky o 250 tis. na autoplošinu.
q) Nákup autoplošiny v kombinaci se sklápěčem za 840 tis. Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
r) Starostu pana Zbyňka Poláka jako určeného zastupitele pro pořizování
územního plánu obce Žandov pro volební období 2014-2018.
2. B e r e n a v ě d o m í
Zprávu z jednání rady.
3. N e s c h v a l u j e
a) Odprodej části p.p.č. 333/1 v k.ú. Dolní Police pí. V. Kardové Kolowratové a
doporučuje pozemek do pronájmu.
b) Odprodej části p.p.č. 89/1 v k.ú. Velká Javorská pí. K.Fajglové a doporučuje
pozemek do pronájmu.
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