Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 15. září 2016
Usnesení č. 1

Program:
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) Schválení koupě kamer do protipovodňového varovného systému
8) Schválení koupě zahradního traktoru
9) Rozpočtové opatření č. 4
10) Smlouva mezi Městem Cvikov a Libereckým krajem o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
11) Smlouva o dílo na provedení akce „Plynové vytápění spisovny MěÚ v objektu Cvikov č. p. 100“
12) Smlouva o dílo na provedení akce „Výměna střešního pláště Sokolovny ve Cvikově“
13) Sloučení mateřských škol – schválení zřizovacích listin
14) Majetkoprávní operace
15) Různé + Diskuse (náměty a připomínky zastupitelů a občanů)
16) Závěr
Usnesení č. 2
A)
Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu Mgr. Ivanu Jakubovou a Tomáše Kavana a zapisovatelem
paní Marii Svobodovou
B)
Zastupitelstvo města určuje předsedu návrhové komise: Mgr. Ivo Čeřovského a členy návrhové komise
Jiřího Pačinka a Marka Říhu.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 4 kusů kamer do protipovodňového varovného systému v ceně
cca 60 000 Kč včetně montáže.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje koupi zahradního traktoru STARJET od firmy KIS plus a. s., Litoměřice
za cenu 139 900 Kč s DPH a jeho bezúplatné užívání Fotbalovým klubem Cvikov.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4. Upravené příjmy rozpočtu jsou ve výši
68 757 438,00 Kč a upravené výdaje rozpočtu jsou ve výši 71 257 438,00 Kč. Rozpočtové opatření číslo 4
zvyšuje příjmy a výdaje oproti rozpočtovému opatření číslo 3 o 139 030,00 Kč a oproti schválenému rozpočtu
o 4 253 438,00 Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu mezi Městem Cvikov a Libereckým krajem o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti pro období let 2017-2019 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a OMOS spol. s r.o. v rámci
provedení akce „Plynové vytápění spisovny městského úřadu v objektu Cvikov č. p. 100“ (celková cena
díla 165 758,- Kč bez DPH) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Jan Krejčí – Pokrývačství,
tesařství, klempířství na provedení akce „Výměna střešního pláště objektu Sokolovny ve Cvikově“
(celková cena díla 1 012 119,- Kč bez DPH, 1 224 664,- Kč s DPH) a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města po projednání
rozhoduje
o sloučení Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvková organizace, jakožto slučované,
s mateřskou školou Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající,
s účinností k 01. 01. 2017,
o přechodu veškerých práv, povinností a závazků Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II,
příspěvková organizace, na Mateřskou školu Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
s účinností k 01. 01. 2017.
o převodu činností mateřské školy a školní jídelny – výdejny, které doposud vykonávala Základní
škola a mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace na Mateřskou školu
Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace s účinností k 01. 01. 2017,
schvaluje
nové znění zřizovací listiny Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
s účinností k 01. 01. 2017,
nový název Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace
na Základní škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace, s účinností k 01. 01. 2017
a nové znění zřizovací listiny Základní školy Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace
s účinností k 01. 01. 2017
ruší
zřizovací listinu Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvková organizace, č. j. MUC-3596/2009
s účinností k 01. 01. 2017
Usnesení č. 10
A)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/14 (34 m2) a p. p. č. 2883/5-části
(34 m2, díl „d“ dle GP 2247-289/2015) do podílového spoluvlastnictví …………., Svor a ………, Březí; kupní
cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem, současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
B)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/5-části (147 m2, dle GP 2247289/2015 pod novým p. p. č. 2883/41) do společného jmění manželů …………., Cvikov; kupní cena 100 Kč/m2
+ náklady související s převodem+ závazek strpět vedení stoky + upozornění na ochranné pásmo elektrického
vedení, současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
C)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/3-části (29 m2, díl „a“
dle GP 2247-289/2015), p. p. č. 2883/5-části (2711 m2, díl „c“ dle téhož GP) a p. p. č. 2883/40-části (13 m2,
díl „b“ dle téhož GP) do výlučného vlastnictví ……………., Cvikov; kupní cena 100 Kč/m2 + náklady
související s převodem + závazek strpět vedení stoky + upozornění na vedení dešťové a splaškové kanalizace,
na elektrické vedení a ochranné pásmo, současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
D)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Lindava p. p. č. 597/1 (4453 m2) do podílového
spoluvlastnictví …………….., Cvikov a …………….., Nový Bor; kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem, současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
E)
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 842/4-části dle zákresu (cca 40 m²),
účel majetkoprávní vypořádání k části místní komunikace, kupní cena 200 Kč/m2, náklady související
s převodem uhradí město, současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s …………, Cvikov.
F)
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2471/2 (1196 m2) a p. p. č. 3666/1
(1178 m2) za p. p. č. 3640/1 (2478 m2) a p. p. č. 3635/1-část dotčená stavbou chodníku (cca 4,8 m2), účel
majetkoprávní vypořádání k budovanému chodníku podél silnice III/26846 a k veřejně užívané komunikaci;
bezúplatná směna + náklady související s převodem uhradí město; současně pověřuje starostu města
podpisem směnné smlouvy s Biochov s.r.o., IČ 25422707, Jablonné v Podještědí.

G)
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k. ú. Drnovec p. p. č. 568/1-části (dle GP č. 272-301/2016
pod novým p.p.č. 568/21 - 13 m² a st.p.č. 174 - 8 m²) za p. p. č. 4-část (dle téhož GP p. p. č. 4/2 - 5 m²), směna
s doplatkem ve prospěch města 100 Kč/m2, náklady související s převodem uhradí navrhovatel; současně
pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy s ………………, Litoměřice.

Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta města

