
 
M Ě S T O  Ž A N D O V 

U s n e s e n í 
z 5. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 4.5. 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) Zápis o inventarizaci majetku města za rok 2014. 
c) Čerpání rozpočtu města Žandov za 1.-3./2015. 
d) Rozpočtové opatření č. 2/2015. 
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému odstraňování KO. 
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích. 
g) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011. 
h) Odprodej části p.p.č. 9/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. J. Barotovi za cenu 

35,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady. 
i) Odprodej části p.p.č. 350 v k.ú. Valteřice u Žandova manž. Kondášovým za 

cenu 35,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady. 
j) Odprodej části p.p.č. 40/1 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p. R.Gregorovi za cenu 30,- 

Kč/m2. 
k) Odkoupení části p.p.č. 47 v k.ú. Žandov u Č.Lípy od p. R.Gregora za cenu 30,- 

Kč/m2. 
l) Odkoupení části p.p.č. 343 v k.ú. Radeč u Horní Police od pí. L. Křenkové za 

cenu 50,- Kč/m2. 
m) Odkoupení části p.p.č. 341/3 v k.ú. Radeč u Horní Police od manželů 

Hodačových za cenu 50,- Kč/m2. 
n) Vrácení p.p.č. 390/14 v k.ú. Valteřice u Žandova SPÚ bezúplatně z důvodu 

nezahrnutí tohoto pozemku do ÚP na výstavbu.   
o) Fin. příspěvek 7 tis. Kč  pí. M. Kupcové na soustředění dětí v aerobiku a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
p) Fin. příspěvek 25 tis. Kč na Radečské slavnosti a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
q) Fin. příspěvek 5 tis. Kč na denní stacionář Česká Lípa a schvaluje uzavření 

darovací smlouvy. 
r) Rozpočtový výhled na roky 2018-2021. 
s) Měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva 

v maximální výši a v souhrnu za jednotlivé funkce dle Nařízení vlády č. 
52/2015 Sb., v platném znění s účinností od 1. 5. 2015. Odměny nebudou 
poskytovány členům výborů zastupitelstva, členům komisí rady, nebo členům 
zvláštních orgánů viz sloupec č. 11 výše uvedeného Nařízení vlády. 

t) Smlouvu se SFŽP na Obnovu sadu a štěpnice v Radči a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

u) Zhotovení Průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Ing. 
J.Jeníčkem. 

v) Opravu propustku v Heřmanicích firmou Compag CZ. 



w) Zhotovení dvou zpevněných ploch u hřbitova v Heřmanicích a ve Valteřicích 
firmou Compag CZ . 

x) Autorský dozor Ing. Hrubého na akci Revitalizací alejí u Žandova (Heřmanice, 
Valteřice, Radeč). 

 
 

y) Opravu střechy objektu čp. 133 nad služebnou Policie ČR firmou Maliarik -  
Kuchyňka. 

z) Zhotovitelem prodloužení vodovodního řadu v Radči firmu SčVK Česká Lípa, 
přičemž výkopové práce město provede vlastní technikou. 

 
 

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 a ani pronájem p.p.č. 409/1 v k.ú. Dolní Police p. J. Palounkovi a 
doporučuje pozemek ponechat jako veřejný prostor. 

 
               

 
 
 
 

                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 

  
 
 
 


