Informace ze 7. schůze Rady města Cvikov ze dne 12. dubna 2016
Usnesení č. 101/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu projednat záměr nabídnout pozemek investorovi pro vybudování
veřejného koupaliště ve Cvikově.
Usnesení č. 102/16
Rada města schvaluje záměr zřízení kamerového systému v rámci města Cvikov a doporučuje projednat
na jednání zastupitelstva města včetně předložených finančních nákladů na vybudování kamerového
systému.
Usnesení č. 103/16
Rada města souhlasí s převedením částky 300 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov do fondu investičního.
Usnesení č. 104/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
Libereckému kraji z rozpočtu Města Cvikov na projekt realizovaný Libereckým krajem z Operačního
programu Životního prostředí, specifický cíl 4.3 posílit přirozené funkce krajiny“ (projekt se týká
ošetření dřevin na Kalvárii).
Usnesení č. 105/16
Rada města souhlasí s tím, aby obecně prospěšná společnost Venkovský prostor zřídila na pozemcích
Města Cvikova v k. ú. Cvikov o rozloze cca 10 000 m2 ovocný sad ve prospěch Města Cvikova.
Usnesení č. 106/16
Rada města bere na vědomí dopis Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 21. 03. 2016 č. j. KULK 23737/2016 OŽPZ 22/2015 ohledně vypracování plánu
odpadového hospodářství a pověřuje starostu města jednáním o dalším postupu.
Usnesení č. 107/16
Rada města schvaluje pokračování ve slučování příspěvkových organizací Mateřské školy Cvikov,
Sídliště 592/II a Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, s tím, že nástupnickou organizací bude
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, a převedení Mateřské školy Lindava – odloučené pracoviště
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov do Mateřské školy
Cvikov, Jiráskova 88/I.
Usnesení č. 108/16
Rada města schvaluje vypracování jednoduché studie na víceúčelové sportovní hřiště na asfaltové ploše
na Sídlišti a pověřuje starostu města informovat občany města ve Zpravodaji, že na jednání
zastupitelstva města 19. 05. 2016 bude jedním z bodů vybudování sportovního hřiště na sídlišti.
Usnesení č. 109/16
A. Rada města schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací a rozdělení hospodářských výsledků
do fondů.
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 (Kč):

Příspěvková
organizace

Náklady

Výnosy

Zisk/ztráta

Rozdělení do fondů
Odměn

DDM Cvikováček
ZŠ a MŠ Cvikov
MŠ Jiráskova Cvikov
MŠ Sídliště Cvikov
ZUŠ Cvikov
MK Cvikov
Celkem

4 151 708,98
26 055 949,80
5 823 926,90
3 466 099,46
2 309 444,63
1 431 327,40
43 238 457,17

4 290 912,97
26 126 560,90
5 836 671,49
3 476 570,47
2 389 882,40
1 663 246,68
43 783 844,91

+139 203,99
+ 70 611,10
+ 12 744,59
+ 10 471,01
+ 80 437,77
+231 919,28
+545 387,74

40 000,00
56 489,00
10 000,00
5 000,00
40 000,00
10 000,00
161 489,00

Rezervní
99 203,99
14 122,10
2 744,59
5 471,01
40 437,77
221 919,28
383 898,74

B. Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2016 dle návrhu. Nepokryté
odpisy, které nejsou kryty z příspěvku zřizovatele a ani vyššími vlastními výkony, se zaúčtují jako snížení
fondu reprodukce majetku (účet 416 - fond investic) a zároveň jako výnos na účet 649 - ostatní výnosy
z činnosti, tedy MD 416, D 649. Odpisy = MD 551/ D 081. Tvorba fondu investic = MD 401/ D 416.

Usnesení č. 110/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124005497/VB/001, CL Cvikov, Pivovarská ppč. 44/1, příp. NN GEO mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín zastoupená OMEXOM GA Energo s. r. o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 111/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(číslo stavby CL 006 038) mezi Městem Cvikov a SVS a.s. Teplice v rámci stavby „Cvikov – Nová,
Sad 5. května, B. Němcové, Čechova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a s ním související objekty
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 112/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD a EA
v rámci díla „Snížení energetické náročnosti Domu dětí a mládeže Cvikováček, Československé armády
195, 471 54 Cvikov I“ mezi Městem Cvikov a ………………….
Usnesení č. 113/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD a EA
v rámci díla „ Snížení energetické náročnosti Základní a mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov,
Lindava 278, 471 58 Cvikov, Lindava“ mezi Městem Cvikov a ………………..
Usnesení č. 114/16
Rada města vzala na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení komplexích
pozemkových úprav v k. ú. Brniště a souhlasí, aby Město Cvikov přistoupilo jako účastník řízení.
Usnesení č. 115/16
Rada města vyhodnotila doručené nabídky nájemného na pronájem pozemků v k. ú. Cvikov
p. p. č. 2694/1 (1490 m²) a 2752 (1252 m²), účel chov včel, a schvaluje pronájem za nejvyšší nabídnuté
nájemné 20 Kč/m2/rok, současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s Českým svazem
včelařů, o. s. – základní organizace Cvikov.
Usnesení č. 116/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 6 C) z 11. února 2016 z důvodu úmrtí
kupujícího.
Usnesení č. 117/16
Rada města bere na vědomí ukončení nájmu z důvodu úmrtí nájemce a schvaluje záměr pronajmout
pozemek v k. ú. Cvikov p.p.č. 91/3-část (373 m2), účel zahrada k čp. 98, Cvikov I, minimální nájemné
1,50 Kč/m2/rok; na žádost.
Usnesení č. 118/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 144 (551 m2), účel zahrada k č. p. 106,
Cvikov I, nájemné 1,50 Kč/m2/rok; současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s ………………,
Cvikov.
Usnesení č. 119/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku včetně stavby technického vybavení v k. ú. Cvikov
st. p. č. 1465 (19 m2), účel skladovací prostor, nájemné 500 Kč/m2/rok (bez energií); současně pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy (na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu, že
objekt je nabízen k prodeji bez nájemce) s ………………., Cvikov.
Usnesení č. 120/16
Rada města projednala nabídku Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, Praha
č. j. MUC-1847/2016 na odkup pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 542 (217 m2) a p. p. č. 552/2 (4 m2)
a doporučuje otevřít jednání ve věci nabídky za cenu 10 Kč/m2.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
-

Rada města projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 3. 2016.
Lesy v majetku města – proběhlo jednání s panem Haklem
Kniha o Cvikově
Cíl 3 – aktuální informace
Dopis KÚLK č. j. KULK 23094v/2016 – velkoplošná oprava silnice III/26836

Kontrola usnesení rady
- bazén – nadále trvá
- Sportovec roku – rozhodnutí o konkrétních jménech, příští rada konečné rozhodnutí
- Vyřazení z majetku příspěvkové organizace – nadále trvá
- Usnesení č. 379/15 a č. 380/15 (prodej pozemků p. p. č. 2883/14 a 2883/3 v k. ú. Cvikov) – odloženo
do vypracování GP – komplikace s hranicemi pozemků, řešeno společně s pracovníky libereckého
katastrálního pracoviště, kteří provádějí nové mapování
- Usnesení č. 296/15 (prodej pozemků p. p. č. 309, 313/2 a 2289 v k. ú. Lindava) – odloženo do vyhotovení
GP – nedaří se navázat kontakt s vlastníkem jednoho z dotčených pozemků, aby se odsouhlasily společné
hranice
- Usnesení č. 461/15, 424/15 a 427/15 (prodej a pronájem pozemků v k. ú. Cvikov, ul. Mlýnská) – odloženo
do vypracování GP – navázáno na majetkoprávní dohodu s p. Růžkem
- Usnesení č. 458/15 – schváleno prodloužení termínu realizace usnesení ZM č. 7 F) z 24. 06. 2015
do 29. 02. 2016 – kupní smlouva uzavřena v termínu, avšak nezaplacena kupní cena
- Usnesení č. 37/16 – schváleno prodloužení termínu realizace usnesení ZM č. 5 F) z 05. 11. 2015
do 30. 03. 2016 – kupní smlouva neuzavřena v termínu
Vyřazení z kontroly usnesení
- Jan Hakl – podány informace ohledně hospodaření s lesy, které má město ve vlastnictví
- Záznamové zařízení – k nahrávání jednání rady je dostačující diktafon v majetku města
- Kamerový systém – viz usnesení č. 102/16
- Usnesení č. 83/16 – viz usnesení č. 115/16

