Město Cvikov
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 24. ledna 2013
účast :

z

21 členů zastupitelstva

přítomno 17,
omluveni 4 – Mgr. Jakobi, Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D., p. Kořínek

1)
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva
2)
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města
3)
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet města na rok 2013.
Závaznými ukazateli jsou:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
fondy

45 000 000,00 Kč
4 946 000,00 Kč
13 562 000,00 Kč
33 049 300,00 Kč
69 000,00 Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši

96 626 300,00 Kč

Financování ve výši
z toho:
změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Dlouhodobý úvěr
splátka půjčky

96 626 300,00 Kč

0,00 Kč
+
+
-

788 000,00 Kč
0,00 Kč
788 000,00 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou
uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Stejskal, 4 omluveni, 1 nepřítomen Mgr. Novotný
4)
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení a likvidaci majetku města z evidence vedené u
příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov - – i.č. 5606 koberec vínový
v hodnotě 21.061,-Kč.
hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Mgr. Novotný, 4 omluveni
5)
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na r. 2012
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6)
Zastupitelstvo města schvaluje budoucí prodej stavby „Cvikov – Lindava,Svitava –
vodovod“ společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a
to včetně příloh a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv mezi městem a
Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 omluveni
7)
Zastupitelstvo města přijímá přiznanou dotaci ze SFŽP na pořízení stroje na úklid
komunikací a chodníků
a
pověřuje Radu města vyhlásit výběrové řízení na vozidlo pro čištění komunikací
s předpokládanou částkou 3 mil. Kč, financování vlastního podílu města bude zajištěno
z rezervy s.r.o Služby města Cvikov
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 omluveni
8)
Bere na vědomí informaci o odpadovém hospodářství (příjmy a výdaje za likvidaci,
množství odpadu, úhrada místního poplatku).

Mgr. Ivo Čeřovský
člen zastupitelstva

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města
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