Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 21. prosince 2017
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) Rozpočet města Cvikov na rok 2018
8) Rozpočtové opatření č. 5
9) Odměňování při souběhu výkonu funkcí člena rady města, výborů a komisí
10) Vyřazení majetku z evidence – Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace
11) Majetkoprávní operace
12) Různé + Diskuse (náměty a připomínky zastupitelů a občanů)
13) Závěr
Usnesení č. 2
A)
Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kavana a paní Ivanu Urbancovou a zapisovatelem
paní Marii Svobodovou.
B)
Zastupitelstvo města určuje předsedu návrhové komise: Mgr. Iva Čeřovského a členy návrhové komise pana
Darka Stejskala a pana Michala Vojtěcha.
Usnesení č. 3
A) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Cvikov na rok 2018.
Závaznými ukazateli jsou:
Příjmy celkem

78 602 000

z toho: daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
fondy

68 328 000
3 713 000
1 900 900
4 573 100
87 000

Výdaje celkem

95 872 000

Rozdíl celkových příjmů a výdajů

- 17 270 000

Financování celkem

+18 435 000

z toho:
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

+17 270 000

splátka půjčky

+ 1 165 000

B) Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou
uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu.
C) Zastupitelstvo města pověřuje radu města k rozdělení neinvestiční dotací z oddílu, paragrafu 3419 ostatní
tělovýchovná činnost na příslušné (žádající) fyzické a právnické osoby.
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Usnesení č. 4
A) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 5. Upravené příjmy rozpočtu jsou ve výši
80 118 187,57 Kč a výdaje rozpočtu jsou ve výši 89 018 187,57 Kč. Rozpočtové opatření číslo 5 zvyšuje příjmy
a výdaje oproti rozpočtovému opatření číslo 4 o 4 001 045,80,- Kč a oproti schválenému rozpočtu
o 9 500 187,57 Kč.
B) Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke schválení rozpočtového opatření číslo 6 na zasedání dne
27. 12. 2017, tzn. o přijaté dotace v závěru roku. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí
na zasedání zastupitelstva města dne 15. 2. 2018.
Usnesení č. 5
A) Zastupitelstvo města Cvikov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) stanovuje s účinností
od 01. 01. 2018 měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
a) místostarosta 24.442 Kč,
b) člen rady 1.500 Kč,
c) předseda výboru nebo komise 1.400 Kč,
d) člen kontrolního a finančního výboru 900 Kč,
e) člen komise rady a zastupitelstva nebo zvláštního orgánu 600 Kč,
f) člen zastupitelstva bez dalších funkcí 400 Kč.
B) Zastupitelstvo města Cvikov v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu
funkcí člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady
obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce bude poskytnuta neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce tak, že za funkci s nejvyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem obce se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem obce,
ostatní odměny započítané do souhrnu se poskytují ve výši schválené zastupitelstvem obce ponížené
o částku za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí.
C) Zastupitelstvo města Cvikov v souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že členům zastupitelstva
pověřených k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se podle počtu obřadů odměna
poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 200 Kč za obřad, nejvýše o částku 2 000 Kč nad maximální výši
odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády
č. 318/2017.
D)

Zastupitelstvo města Cvikov stanovuje s účinností od 01. 01. 2018 odměny za funkce předsedy nebo člena
výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního
orgánu obce, které vykonává fyzická osoba, která není členem zastupitelstva takto:
a) předseda výboru nebo komise 1.000 Kč,
b) člen kontrolního a finančního výboru 500 Kč,
c) člen komise rady a zastupitelstva nebo zvláštního orgánu 200 Kč.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček,
inv. č. 4789-100160 – elektrická varná jednotka, pořizovací cena 26 209,20 Kč (datum pořízení 12. 2. 2001).
Usnesení č. 7
A)
Zastupitelstvo města ruší předkupní právo k pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 751/9 s tím, že náklady související
se zrušením ponese žadatel (vlastník) ……………………; současně pověřuje starostu města podpisem dohody
o zrušení předkupního práva.
B)
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat část pozemku p. p. č. 837/4 v k. ú. Cvikov dle žádosti
čj. MUC-6170/2017 manželů……………….
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C)
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat pozemek p. p. č. 156/2 v k. ú. Cvikov dle žádosti
čj. MUC-6042/2017 manželů………………….
D)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 3747/2 – částí dle GP č. 2318-5/2017:
a) p. p. č. 3747/3 (304 m2) a 3747/4 (99 m2) do výlučného vlastnictví pana………………………………;
b) p. p. č. 3747/5 (34 m2) a 3747/6 (82 m2) do výlučného vlastnictví pana……………………………….;
c) p. p. č. 3747/7 (15 m2) do společného jmění manželů …………………………………………………..;
kupní cena 30 Kč/m2 + náklady související s převodem; současně pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.
E)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 2416/3 (12 m2) do podílového
spoluvlastnictví paní……………………. a paní…………………………, kupní cena 100 Kč/m2 + náklady
související s převodem; současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
F)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Lindava p. p. č. 483/1 (542 m2), 483/2 (371 m2),
485 (961 m2), 2099 (47 m2), 2392 (68 m2), 2393 (65 m2), 2394 (187 m2), 2395 (47 m2), 2396 (113 m2),
do výlučného vlastnictví pana…………………………, kupní cena 20 Kč/m2 + náklady související s převodem
+ upozornění na biokoridor a záplavové území; současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Před prodejem bude zajištěno souhlasné prohlášení pro zpřesnění vlastnické hranice.
G)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Lindava p. p. č. 446 (352 m2), 447 (2809 m2),
450/1 – část dle zákresu, 458 (1284 m2), 459 (291 m2), 461 (76 m2), 2092/1-část dle zákresu, 2101/1-část
dle zákresu, 2102-část dle zákresu, 2365 (673 m2), 2367 (223 m2), 2404 (129 m2), 2405 (58 m2), 2406 (438 m2),
2407 (158 m2) do výlučného vlastnictví pana…………………., kupní cena 20 Kč/m2 + náklady související
s převodem + upozornění na biokoridor a záplavové území + upozornění na povinnost zachovat
a upravovat koryto vodního toku + zachovat pěšinu pro veřejnost přes žádanou část p. p. č. 2092/1; současně
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
H)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Lindava p. p. č. 2127/1-část dle zákresu (cca 76 m2)
do výlučného vlastnictví paní…………………………, kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem; současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
I)
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava p. p. č. 1 (1384 m2)
a p. p. č. 8/2 (360 m2) od Římskokatolické farnosti Lindava, IČ 62237934; současně pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemene čj. MUC-6091/2017S-36/2017
.

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