Informace z 1 schůze Rady města Cvikov ze dne 06. 01. 2015
Usnesení č. 1/15
Rada města souhlasí s navýšením finanční částky na činnost Osadního výboru Lindava – Svitava
na rok 2015 z částky 16.000 Kč na 30.000 Kč z důvodu vyššího počtu obyvatel v městských částech
Lindava a Svitava oproti počtu obyvatel v městských částech Drnovec, Trávník a Naděje a doporučuje
tuto částku zařadit do rozpočtu města na rok 2015.
Usnesení č. 2/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat předsedou Osadního výboru Lindava – Svitava
pana Jiřího Matelu.
Usnesení č. 3/15
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na činnost Sportovní klub přívlače
při MO ČRS a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok 2015.
Usnesení č. 4/15
Rada města zamítá žádost paní ……………… o přidělení bytu č. 4, Drnovec 91 vzhledem k tomu, že
k bytu je stále platné užívací právo. Pokud zájem o přidělení městského bytu trvá, doporučujeme
zaevidovat se mezi uchazeče o městský byt prostřednictvím Služeb města Cvikov, s.r.o.
Usnesení č. 5/15
Rada města schvaluje výměnu nedostačujícího 1 ks osvětlovacího bodu veřejného osvětlení
za výkonnější typ LED v ul. Nábřežní na základě požadavku manželů ……………...
Usnesení č. 6/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o dílo mezi Městem Cvikov
a ARR – agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec na poskytnutí dotace z OPŽP. Cena za plnění
je 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 400,- Kč s DPH.
Usnesení č. 7/15
Rada města schvaluje výplatu odměn za členství v komisích a výborech, které jsou stanoveny ve výši
200 Kč, jednou za půl roku, tzn. dvakrát do roka podle předložených presenčních listin.
Usnesení č. 8/15
Rada města schvaluje užívání služebního vozidla panem …………………, který je koordinátorem
veřejně prospěšných prací.
Usnesení č. 9/15
Rada města souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy č. 88 k 06. 01. 2015 dle návrhu nájemce.
Usnesení č. 10/15
Rada města revokuje usnesení č.334/12-C) z 28. 08. 2012, kterým byl schválen pronájem …………,
současně bere na vědomí platbu za užívání pozemku k 31. 10. 2014.
Usnesení č. 11/15
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 32 (63 m2
dle zákresu); minimální nájemné 1,50 Kč/m2/rok; na žádost …………………..
Usnesení č. 12/15
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 2759/3 (50 m2, ostatní
plocha-neplodná půda); minimální kupní cena 30 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost
…………...
Usnesení č. 13/15
Rada města (zřizovatel) jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové
organizace Městská knihovna Cvikov. První jednání komise proběhne 14. 01. 2014 v 16:00 hodin
na MěÚ Cvikov.
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