
M Ě S T O  Ž A N D O V 
U s n e s e n í 

z 7. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 26.08. 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) Účast Města Žandov na projektu „Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro 

budoucnost ve společném domově Evropa“ v rámci Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 s celkovým rozpočtem 
pro Město Žandov ve výši max. 350.000 EUR, z toho částka připadající na 
vlastní podíl města činí 35.000 EUR (10% z celkové částky). 

c) Vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši max. 315.000 EUR pro realizaci 
projektu a zajištění potřebného předfinancování. 

d) Vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši 35.000 EUR pro zafinancování 
vlastního podílu města na realizaci projektu. 

e) Smlouvu o spolupráci na projektu „Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro 
budoucnost ve společném domově Evropa“ realizovaném z prostředků 
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 
mezi lead partnerem Městem Reichenbach/OOL a projektovými partnery 
Obecí Nový Oldřichov, Městem Žandov a Městem Zákupy na nákup hasičské 
techniky pro SDH Žandov. 

f) Smlouvu o poskytnutí dotace z MMR na opravu kapličky ve Velké Javorské a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

g) Příkazní smlouvu ohledně podání žádosti o dotaci na vodovod Heřmanice 
s Vodohospodářským rozvojem včetně administrace VŘ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

h) Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova z Libereckého kraje na 
projekt opravu povrchu komunikací v ulici Potoční, Studniční. 

i) Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Žandov a Radečským 
okrašlovacím spolkem ve výši 300.000,- Kč na nákup objektu bývalé školy čp. 
28 v Radči.   

j) Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 127/3 a stavby (bývalé loutkové 
divadélko) v k.ú. Žandov u České Lípy  od ÚZSVM za cenu 63.200,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem. 

k) Smlouvu o zřízení služebnosti IS mezi vlastníkem pozemku p.č. 1031 v k.ú. 
Žandov u České Lípy p. Marcelem Čechem, SVS a,s, a Městem Žandov pro 
uložení kanalizačního řadu v ul. Volfartická za úplatu ve výši 1.000,- Kč. 

l) Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 506/1 a 506/2 o celkové výměře 5 m2 
v k.ú. Valteřice u Žandova pro Povodí Ohře,s.p. za cenu 20,- Kč a pověřuje 
starostu podpisem. 

m) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Městem Žandov a 
Libereckým krajem na pozemek p.č. 86 a 106/1 v k.ú. Žandov u Č.Lípy pro 
stavební úpravy kanalizace na náměstí za úplatu 4.598,- Kč včetně DPH. 
 
 

                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 


