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

z 9. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 09.11. 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) Čerpání rozpočtu města za 1.- 9./2015. 
c) Rozpočtové opatření č. 5/2015. 
d) Schodkový rozpočet města na rok 2016 ve výši příjmů 21.702.500,- Kč a 

výdajů 46.219.000,- Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2016 ve 
výši 24.516.500,- Kč bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let 
14.516.500,- Kč a krátkodobými půjčenými prostředky 10.000.000,- Kč 
/příloha citace ke schválení rozpočtu/. 

e) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města. 
f) Vyhotovení realizační dokumentace od firmy Vodohospodářské projekty s.r.o. 

pro zadání stavby na akci „Heřmanice vodovod“. 
g) Autorský dozor firmy Vodohospodářské projekty s.r.o. v případě realizace 

stavby vodovodu Heřmanice. 
h) Vyhotovení PD přípojek na akci „Heřmanice vodovod“ včetně inženýrské 
činnosti od firmy Vodohospodářské projekty s.r.o. 

i) Darovací smlouvu mezi TJ Spartak Žandov  a Městem Žandov na dar ve výši 
15.000,- Kč na Žandovskou desítku. 

j) Dodavatelem el. energie a plynu pro Město Žandov na rok 2016 firmy ČEZ. 
k) Dar ve výši 1.000,- Kč a darovací smlouvu na poskytování preventivní sociální 

služby rané péče. 
l) Dar ve výši 5.000,- Kč a darovací smlouvu pro azylový dům Jonáš Farní 

charity v České Lípě. 
m) Dopracování Průkazů energetické náročnosti budov a TZ kotlů v budovách 

v majetku města. 
n) Přípravu PD - provedení zaměření stávajícího stavu objektu Černá růže 

Ing.arch.Leošem Bogárem a dále architektonickou studii řešení objektu, ve 
variantách.    

o) Příkazní smlouvu mezi Městem Žandov a Mgr. Janou Panáčkovou na 
vyhotovení žádosti o dotaci na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.  

p) Zadávací dokumentaci na vodovod Heřmanice. 
q) Odprodej části poz. p.č. 67/1 a 89/1 v k.ú. Velká Javorská za cenu 50,- Kč/m2 

s oddělením pozemku na náklady žadatele společnosti Farma Ploučnice a.s. 
r) Odprodej poz.p.č. 591 v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 35,- Kč/m2 panu T. 

Vaníčkovi. 
s) Odprodej části poz.p.č. 273/2 v k.ú. Heřmanice u Žandova za cenu 35,- Kč/m2 

s oddělením pozemku na náklady žadatele panu Martinu Kopáčkovi. 
t) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Lesy ČR s.p. a Městem Žandov o 

odprodej částí pozemků podél Vrbového potoka, a to p.č. 
626/1,629,620/2,589,565,540,1023/1,1015/1,1024/12,1010/1,1032/1,536 a 
75/1 v k.ú. Žandov u České Lípy za min. cenu 60,- Kč/m2 a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 



u) Smlouvu mezi Lesy ČR s.p. a Městem Žandov o dočasném užití části pozemků 
p.č. 633,626/1,589 a 75/1 v k.ú. Žandov u České Lípy za účelem výkonu 
oprávnění hospodařit se stavbou „Vrbový potok“ a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy. 

v) Pověřuje starostu a místostarostu jednáním s majiteli objektu čp. 136 
v Žandově ohledně odprodeje a možném snížení ceny za objekt. 
 

2. B e r e  n a  v ě d o m í 
 
Zprávu z jednání rady města. 
 

3. N e s c h v a l u j e 
 

a) Odprodej části poz.p.č. 233/1 v k.ú. Žandov u České Lípy. 
b) Odprodej části poz.p.č. 83 v k.ú. Velká Javorská.   

   
 
 

 
 
 

                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 

  
 
 
 
 
 
 
 


