
 
ZÁPIS 

 
ze 6. jednání rady města Žandova dne 30.6. 2011 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  
1. RM bere na vědomí info starosty o poskytnutí dotace z Programu ochrany vod z LK 

ve výši 1.238.000,- Kč. Zadávací podmínky budou obdobné jako na stoku „N“. Na 
ZM je nutno stanovit výbor  na výběr dodavatele stavby stoky „M“.  

2. RM bere na vědomí info starosty o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany na 
vybavení hasičů (technické nebo ochranné pomůcky), ve výši 13.800,- Kč. 

3. RM bere na vědomí info ředitelky školy o ředitelském volnu v MŠ dne 4.7.2011. 
4. RM bere na vědomí info ředitelky o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ZŠ a 

MŠ Žandov dle přiložené tabulky. 
5. RM schvaluje Směrnici rady města č. 2/2011 o inventarizaci majetku Žandova (viz. 

příloha) a plán inventur na rok 2011 viz příloha. 
6. RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.  
7. RM schvaluje tyto místnosti k uzavírání sňatků: Obřadní síň v budově č.p.133 a 

multifunkční sál v č.p.82 objekt Koruna. 
8. RM bere na vědomí žádost paní Schneiderové o úlevě na poplatek ze psa v případě 

chovné stanice. RM odkládá rozhodnutí do získání dalších informací. 
9. RM bere na vědomí čestné prohlášení ze dne 23.5.2011 paní Pluhařové a souhlasí 

s jeho zněním. 
10. RM bere na vědomí info starosty o reakci na dopis ohledně zídky ul. Nádražní. 
11. RM doporučuje ZM projednat zřízení termínovaného vkladu města nejen na 

základě nejvýhodnější nabídky ale především z hlediska zajištění. 
12. RM bere na vědomí info starosty – útulek pro kočky Kozly (zapůjčení sklopců od pí. 

Šubrové  zdarma za kastraci odchyceného 1ks 600,- Kč - neschvaluje.)  
13. RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 856/8 v k.ú. Žandov cca 100 m2  

p.Tiboru Demeterovi pro účel zahrady dle obvyklých podmínek 1,- Kč/ m2/rok. 
14. RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 611 v k.ú. Žandov cca 200 m2  

p.Miroslavu Fluskovi pro účel zahrady dle obvyklých podmínek 1,- Kč/ m2/rok. 
15. RM bere na vědomí info o změně vlastníka a provozovatele lomu Žandov ze 

společnosti Katorga s.r.o. na Společnost Polabské Štěrkopísky s.r.o. 
16. RM bere na vědomí info o průběhu stavby kanalizace stoky „N“. 
17. RM bere na vědomí volbu nového předsedy svazku Peklo. Místo pana Michálka je 

pan starosta Chvojka ze Zahrádek. Rovněž sídlo svazku se přesouvá ze Sosnové do 
Zahrádek. 

18. RM doporučuje ZM aktualizovat POV.  
         
Zapsal: Michal Beň  

 
 

 
                                                          Zbyněk Polák 
                                                                                                         starosta                                                                     

 


