Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 6. dubna 2017
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Zahájení
Schválení programu zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Volba členů návrhové komise
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Delegování k jednání na valné hromadě společnosti SVS a. s.
Rozpočtové opatření č. 1
Revokace usnesení – Knihovna – úpravy venkovního schodiště
Revokace usnesení – KODUS – Smlouva o dílo
Schválení smlouvy mezi Městem Cvikov a ARR – Agenturou regionálního rozvoje s. r. o. Liberec na akci
„Výstavba komunitního domu seniorů ve Cvikově“
Nákup ukazatele rychlosti
Smlouva o dílo – „Biologické posouzení rekonstrukce Kunratického rybníka“
Smlouva o dílo – „Výměna nášlapných vrstev podlah tělocvičny a předsálí v objektu Sokolovny
ve Cvikově“
Smlouva o dílo – „Stavební úpravy prostor 2. NP a schodiště MÚ ve Cvikově“
Smlouva o dílo – „Rekonstrukce pomníku padlým na hřbitově ve Cvikově“
Dodatek smlouvy s firmou Adikon – Ing. Šmolík – autorský dozor
Neinvestiční dotace pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci Cvikov
Majetkoprávní operace
Různé + Diskuse (náměty a připomínky zastupitelů a občanů)
Závěr

Usnesení č. 2 A)
Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Neckáře a pana Mgr. Miroslava Novotného
a zapisovatelem paní Miroslavu Schlauchovou.
Usnesení č. 2 B)
Zastupitelstvo města určuje předsedu návrhové komise: Mgr. Iva Čeřovského a členy návrhové komise
paní Mgr. Šárku Jakobi a pana Josefa Zahrádku.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci JUDr. Jaroslava Švehly k jednání na valné
hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská
1689, PSČ 415 50, konané dne 15. 6. 2017 od 10:00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy
je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem města Cvikova na předmětné
valné hromadě.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 1. Upravené příjmy rozpočtu jsou ve výši
73 559 116,00 Kč a výdaje rozpočtu jsou ve výši 82 459 116,00 Kč. Rozpočtové opatření číslo 1 zvyšuje příjmy
a výdaje oproti schválenému rozpočtu o 2 941 116,00 Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města revokuje usn. č. 5 z jednání Zastupitelstva města ze dne 16. 2. 2017 z důvodu nerealizace
vypracování PD.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města revokuje usn. č. 6D z jednání Zastupitelstva města dne 3. 11. 2016 z důvodu zajištění
zpracování a podání žádosti o dotaci městem Cvikov.
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Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Cvikov a ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec na zajištění přípravy a průběh veřejné zakázky na dodavatele akce
„Výstavba Komunitního domu seniorů ve Cvikově – B.J.14 PB – KoDuS Cvikov“ a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Jedná se o zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb. o ZVZ. Cena činí 50 000,- Kč bez DPH, 60 500,- Kč s DPH.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje nákup ukazatele rychlosti od firmy Gornex s.r.o., se sídlem Praha 6, Liboc,
V domcích 60/20, IČ: 27881598, za celkovou cenu 60.307,- Kč s DPH.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Martinem Duškem na „Biologické posouzení
rekonstrukce Kunratického rybníka“ za cenu 18.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a PIKHART sportservis s.r.o.
Brno na provedení akce „Výměna nášlapných vrstev podlah tělocvičny a předsálí v objektu Sokolovny
ve Cvikově“, za předpokladu, že nedojde k podání námitky některého z účastníků výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu (VZMR) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Celková cena díla
770 723,72 Kč bez DPH, 932 576,- Kč s DPH.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a PP – servis Plzeň s.r.o.
na provedení akce „Stavební úpravy prostor 2.NP a schodiště MÚ ve Cvikově“, za předpokladu, že nedojde
k podání námitky některého z účastníků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR)
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Celková cena díla 2 398 078,- Kč bez DPH, 2 901 674,- Kč
s DPH.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a firmou David Machač,
kamenictví Skalice u České Lípy 537, na provedení akce „Rekonstrukce žulové balustrády pomníku padlým
na hřbitově ve Cvikově“, za předpokladu, že nedojde k podání námitky některého z účastníků výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Celková cena díla
173.300,- Kč.
Usnesení č. 13 A)
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek smlouvy s firmou architekti ADIKON, s.r.o., IČ: 27592596, se sídlem
Praha 2 - Nové Město, Plavecká 8/403, v rámci stavby „Stavební úpravy prostor 2. NP a schodiště MÚ
ve Cvikově“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 13 B)
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o dílo s firmou architekti ADIKON, s.r.o., IČ: 27592596, se sídlem
Praha 2 - Nové Město, Plavecká 8/403, v rámci stavby „Výměna nášlapných vrstev podlah tělocvičny a předsálí
v objektu Sokolovny ve Cvikově“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města schvaluje neinvestiční dotaci pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci Cvikov,
ve výši 50.000,- Kč na opravu výpustního zařízení rybníku Třeťák.
Usnesení č. 15 A)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 178/2 (34 m2) a p. p. č. 178/6 (129 m2)
do výlučného vlastnictví …………………, kupní cena 30 Kč/m2 (odchylka ceny v SOÚ z důvodu omezení
vlastnického práva v souvislosti s vedením kanalizačního řadu SVS a.s.) + náklady související s převodem;
současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 15 B)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 178/1 (289 m2) a p. p. č. 3982/1 (126 m2)
do výlučného vlastnictví …………………………, kupní cena 30 Kč/m2 (odchylka ceny z důvodu omezení
vlastnického práva v souvislosti s vedením kanalizačního řadu SVS a.s.) + náklady související s převodem;
současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Usnesení č. 15 C)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Cvikov st. p. č. 1066 (130 m²), st. p. č. 1067 (62 m²)
včetně jiné stavby, p. p. č. 3812/8-část (1339 m2 pod novým p. p. č. 3812/27 dle GP č. 2319-6/2017)
a p. p. č. 3946 (18 m²) do výlučného vlastnictví ………………………, kupní cena 100 Kč/m2, stavba bez úplaty
(demoliční stav) + náklady související s převodem; současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 15 D)
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat pozemky v k. ú. Lindava p. p. č. 2059 a 2062.
Usnesení č. 15 E)
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat pozemky v k. ú. Svitava p. p. č. 411 a p. p. č. 414.

Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města
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JUDr. Jaroslav Švehla
starosta města

Stránka 3

