Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 13. prosince 2018

Usnesení č. 1
1) Zahájení
2) Schválení programu zasedání
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Volba členů návrhové komise
5) Kontrola usnesení
6) Zpráva o činnosti rady
7) Financování sociálních služeb
8) Zřízení výborů a volba jejich předsedů a členů
9) Rozpočtové opatření č. 6
10) Rozpočtové provizorium na rok 2019
11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období roků 2019- 2023
12) Žádost o zrušení místního poplatku za psy
13) Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 10141935 s firmou Marius Pedersen a. s.
14) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – EUROVIA CS, a. s.
15) Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby – Severočeská vodárenská společnost a. s.
16) Odměňování členů orgánů města
17) Vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní školy Bohumila Hynka Cvikov
18) Majetkoprávní operace
- Bezúplatný převod pozemků
19) Různé + Diskuse (náměty a připomínky zastupitelů a občanů)
- Smlouva o dílo – na akci Oprava místní komunikace Cvikov – Lindava“
- Smlouva o dílo – na akci Cvikov – Rekonstrukce místní komunikace ulice Tovární
- Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
20) Závěr
Usnesení č. 2
A)
Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Studničného a pana Pavla Houžvičku
a zapisovatelem paní Miroslavu Schlauchovou.
B)
Zastupitelstvo města určuje předsedu návrhové komise: pana Petra Vrabce a členy návrhové komise paní
Mgr. Ivanu Jakubovou a paní Bc. Eriku Lázničkovou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje Strategii financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska včetně
spolufinancování sociálních služeb pro rok 2019 Městem Cvikov.
Usnesení č. 4
A1)
Zastupitelstvo města zřizuje Finanční výbor a za jeho členy volí:
Pavla Třešňáka
Pavla Houžvičku
Ing. Miroslava Hokra
Ing. Zdeňka Petera
Bc. Iva Školu
Ing. Miroslava Rejzka
Ing. Víta Chalupníčka
Ladislava Pěničku
a Mgr. Martina Petruse.
A2)
Předsedou finančního výboru volí pana Ing. Miroslava Hokra.
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B1)
Zastupitelstvo města zřizuje Kontrolní výbor a za jeho členy volí:
Ing. Václava Dostála
Jaroslava Mareše
Petra Kořínka
Mgr. Dalibora Tichého
Mgr. Šárku Jakobi
Darka Stejskala
a Pavla Kotěborského st.
B2)
Předsedou kontrolního výboru volí paní Mgr. Šárku Jakobi.
C)
Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbor Lindava - Svitava a za jeho členy volí:
Simonu Rybczukovou
Jiřího Pačinka
Marka Říhu
Jiřího Moravce
Janu Filipovou
Ing. Radka Krátkého
Petru Šamajovou
Petra Diviše.
Předsedkyní Osadního výboru Lindava - Svitava volí paní Janu Filipovou.
D)
Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbor Drnovec a za jeho členy volí:
Iva Henkeho
Bc. Eriku Lázničkovou
Petra Waltera
Marii Pýchovou
Květu Bělinovou
Denisu Votavovou
Kateřinu Podlahovou
Markétu Sprengerovou
Břeňka Henkeho.
Předsedou Osadního výboru Drnovec volí pana Iva Henkeho.
E)
Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbor Trávník - Naděje a za jeho členy volí:
Jaroslava Kalinu
Lukáše Kleina
Ondřeje Kleina
Ing. Zdeňka Petera
Martinu Solloch, DiS.
Předsedkyní Osadního výboru Trávník – Naděje volí paní Martinu Solloch, DiS.
Usnesení č. 5
A)
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 6. Upravené příjmy rozpočtu jsou ve výši
105 895 620,27 Kč a výdaje rozpočtu jsou ve výši 132 812 620,27 Kč. Rozpočtové opatření číslo 6 zvyšuje
příjmy a výdaje oproti rozpočtovému opatření číslo 5 o 20 851 684,87 Kč a celkově zvyšuje příjmy oproti
schválenému rozpočtu o 27 293 620,27 Kč a výdaje oproti schválenému rozpočtu o 36 940 620,27 Kč.
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B)
Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke schválení rozpočtového opatření číslo 7 na zasedání dne
28. 12. 2018, tzn. o přijaté dotace v závěru roku. Provedená rozpočtová opatření budou předložena
na vědomí na dalším zasedání zastupitelstva města v roce 2019.
Usnesení č. 6
Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydává
zastupitelstvo města pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní
rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové provizorium, platné od 1. ledna 2019.
P r a v i d l a:
Celkové běžné výdaje z rozpočtu města nepřekročí roční výši 60 548 000,- Kč, tzn. výši běžných výdajů
schváleného rozpočtu na rok 2018. Příkazcům operací (odpovědní pracovníci za účetní operace) budou
stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných ročních výdajů.
Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů.
Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin
k úvěrům, úroky z úvěrů, probíhající investiční akce a faktury týkající se minulého účetního období
(převážně prosince).
Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu na období roku 2019 – 2023.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města zamítá žádost č. j. MUC-5564/2018 ze dne 06. 11. 2018 o zrušení poplatku za psy
z útulku, týrané psy a psy zachráněné z množíren.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 a přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 10141935
na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem uzavřenou mezi Městem Cvikova
a Marius Pedersen, a. s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Cvikov a EUROVIA
CS a.s., se sídlem Praha, závod Liberec v rámci stavby „Cvikov – Rekonstrukce místních komunikací
a chodníků“, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. Konečná cena díla 15 302 698,- Kč
bez DPH, 18 516 265,- Kč s DPH.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě stavby číslo CL 006 043
„Cvikov – Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní, Školní, B. Němcové – obnova povrchů komunikací“ mezi
Městem Cvikov a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Teplice na příspěvek ve výši 4 744 785,17 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 12
A) Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje doplnění usnesení č. 12 bod A) písm. d) Zastupitelstva města
Cvikova ze dne 01. 11. 2018 o slovo „výboru“ před slovem „zastupitelstva“.
B) Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje vypuštění slov v usnesení č. 12 Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 01. 11. 2018 takto:
a) bod A) písm. e) „bez dalších funkcí“,
b) bod B) poslední věta „bez dalších funkcí“,
c) bod F) první věta „v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích“ a celá předposlední věta „Členům rady
města a zastupitelstva města bude odměna vyplácena za každý měsíc bez ohledu na četnost
konání schůzí a zasedání i účasti na těchto jednáních.“.
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Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení majetku Základní školy Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové
organizace:
inv. č. 4542 – kopírka AR-M165 E, datum pořízení 26. 9. 2006, pořizovací cena 35.093,- Kč;
inv. č. 4585 – notebook ASUS A6JE-APO015, datum pořízení 21. 12. 2006, pořizovací cena 28.639,50 Kč.
Usnesení č. 14
A)
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr odkoupit pozemek v k. ú. Drnovec p. p. č. 300/2.
B)
Zastupitelstvo města schvaluje (s odkazem na usnesení zastupitelstva města č. 13 ze dne 12.04.2018)
prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 3111/39 (1401 m2) do výlučného vlastnictví pana………….., jehož
nabídka kupní ceny byla v pořadí třetí (zájemci, kteří při výběrovém řízení učinili nejvyšší nabídku a druhou
nejvyšší nabídku kupní ceny, od koupě odstoupili), kupní cena 302 Kč/m2 + náklady související s převodem;
současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
C)
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. Drnovec p.p.č. 571/3, 571/6, 571/8
a v k. ú. Lindava p. p. č. 2321/2, a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku do vlastnictví obce č. 18/045/0422 s převodcem Česká republika – Ministerstvo
financí, IČ 00006947, Praha
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace mezi
Městem Cvikov a Ing. Pavel Špulák - projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru dopravních
staveb, Stráž nad Nisou, v rámci připravované akce „Oprava místní komunikace Cvikov – Lindava“
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Cena díla je 82 000,- Kč bez DPH, 99 220,- Kč s DPH.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace mezi
Městem Cvikov a Ing. Pavel Špulák - projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru dopravních
staveb, Stráž nad Nisou, v rámci připravované akce „Cvikov – Rekonstrukce místní komunikace ulice
Tovární“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Cena díla je 68 000,- Kč bez DPH, 82 280,- Kč
s DPH.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města neschvaluje příspěvek Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. vzhledem k tomu,
že se jedná o akciovou společnost, jejíž vlastníkem a zřizovatelem je Liberecký kraj.

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta města
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Petr Vrabec
místostarosta města
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