Informace z 1. schůze Rady města Cvikov ze dne 19. ledna 2016
Usnesení č. 1/16
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč pro Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje o. p. s. na základě žádosti č. j. MUC-6949/2015 ze dne 22. 12. 2015.
Usnesení č. 2/16
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Denní a pobytové služby, Česká Lípa na základě žádosti č. j. MUC-53/2016 ze dne 06. 01. 2016.
Usnesení č. 3/16
Rada města schvaluje zakoupení zařízení na úpravu stop pro běžkaře STOPAŘ „KLASIK“ za cenu
26 000 Kč bez DPH; zařízení bude uhrazeno z kapitoly cestovní ruch z rozpočtu města na rok 2016.
Toto zařízení bude následně proplaceno Svazkem obcí Novoborska.
Usnesení č. 4/16
Rada města odkládá projednání žádosti č. j. MUC-310/2016 ze dne 18. 01. 2016 o přidělení bytu č. 1
na adrese Cvikov II, Vančurova 261 do doby uvolnění bytu.
Usnesení č. 5/16
Rada města schvaluje odpis majetku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček:
- inv. č. 3921-100098 – kompresor na míče - 3 500 Kč
- inv. č. 100432 – posilovací věž IN724 – 16 225 Kč
- inv. č. 1559-100049 – smažící pánev elektrická – 4 821 Kč
- inv. č. 100518 – tiskárna OKI 3750 – 6 000 Kč
- inv. č. 3488-100071 – psací stroj UTAX – 4 740 Kč
- inv. č. 5040-100249 – tiskárna MINOLTA PP1200 – 5 476 Kč
- inv. č. 1551-100037 – pila-stroj – 4 230 Kč
- inv. č. 100408 – síť 4x20m – 3 831 Kč
- inv. č. 3498-100082 – stůl betonový na ST – 10 490 Kč
- inv. č. 100468 – regál dřevěný – 3 051,50 Kč.
Usnesení č. 6/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Cvikováček – inv. č. 3979-100115 – ochranná síť (hřiště) v hodnotě 36 645 Kč.
Usnesení č. 7/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
souhlas se stavbou mezi Městem Cvikov a ………….. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 8/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-4013756/VB2, CL Cvikov, Na Skalce ppč. 812/1,
příp. NN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená OMEXOM GA ENERGO s.r.o.
Plzeň a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 9/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-4006154/VB001, CL Cvikov, Tovární ppč.238/3,
příp. NN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupené GEZ spol. s r.o. Varnsdorf
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 10/16
Rada města schvaluje podání žádosti o vybudování dopravního ostrůvku s vychýlením při vjezdu
do Cvikova (u Gatesu) u ŘSD ČR.
Usnesení č. 11/16
Rada města schvaluje oslovit projektanta dopravních staveb ohledně provedení bezpečnostních prvků
(clon. nasvícení, zúžení vozovky, vybudování nástupních chodníků a další) u přechodu na silnici I/13
k rybníku Veselák.

Usnesení č. 12/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování „PD Cvikov
– chodník podél III/26846 ke hřbitovu“ mezi Městem Cvikov a PROMOS Sosnová spol. s r.o.
Usnesení č. 13/16
Rada města revokuje usnesení č. 475/15 ze dne 22. 11. 2015.
Usnesení č. 14/16
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lindava p.p.č. 1155/3 (5152 m2), účel sekání
travního porostu, minimální nájemné 0,10 Kč/m2/rok; na žádost.
Usnesení č. 15/16
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lindava p.p.č. 2127/4-část dle zákresu (309 m2):
105 m2 za účelem zahrady - minimální nájemné 1,50 Kč/m2/rok, 65 m2 ostatní plocha (bez oplocení) minimální nájemné 1 Kč/m2/rok a 139 m2 sekání travního porostu (bez oplocení) - minimální nájemné
0,10 Kč/m2/rok; na žádost.
Usnesení č. 16/16
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 3889 (8 m2), účel zahrada
k čp.121/Cvikov II, minimální nájemné 1,50 Kč/m2/rok; na žádost.
Usnesení č. 17/16
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 2694/1-část dle zákresu (40 m2)
a 2752-část dle zákresu (385 m2), účel ostatní – chov včel (bez oplocení), minimální nájemné 1 Kč/m2/rok;
na žádost.
Usnesení č. 18/16
Rada města neschvaluje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 264/2 (20 m2), 264/3 (228 m2),
264/5 (223 m2) a 3928/1 (180 m2), odkládá zveřejnění záměru pozemky prodat – do doby uvedení
skutečného stavu do souladu s evidencí katastru nemovitostí (zajistí odbor správy majetku).
Usnesení č. 19/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov
p.p.č. 215-část dle zákresu (10 m2) a 3783/34 (4 m2), účel zahrada k čp. 157/Cvikov II (majetkoprávní
narovnání), minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost ………., Praha.
Usnesení č. 20/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov
p.p.č. 91/3 (746 m2), účel zahrada k čp. 98/Cvikov I, minimální kupní cena 200 Kč/m2 + náklady související
s převodem, s užívacím právem stávajících nájemců; na žádost …………., Cvikov.
Usnesení č. 21/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov
p.p.č. 3063-část dle zákresu (cca 35 m2), účel přístup ke garáži na st.1511 a k čp. 409/Cvikov II, minimální
kupní cena 200 Kč/m2 + náklady související s převodem + změna způsobu využití pozemku na jinou plochu;
na žádost ……….., Cvikov.
Usnesení č. 22/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č.
755/6 (499 m2) a 3783/69 (176 m2), účel scelení pozemků, minimální kupní cena 20 Kč/m2 + náklady
související s převodem; na žádost ………….., Cvikov.
Usnesení č. 23/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č.
755/7 (9 m2) a 3783/70 (26 m2), účel scelení pozemků, minimální kupní cena 20 Kč/m2 + náklady související
s převodem; na žádost ………….., Cvikov.
Usnesení č. 24/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit odkup pozemků v k.ú. Lindava (část bývalého
rekreačního areálu LINDA) dle nabídky FINE REALITY, a.s., Olomouc (čj. MUC-189/2016), nabídnutá cena
313.200 Kč.

Usnesení č. 25/16
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města 7 I) z 16. 04. 2015
do 30. 04. 2016.
Usnesení č. 26/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit předkupní právo k bytové jednotce č. 327/3, Lindava
(LV 415); náklady související s výmazem práva hradí žadatel (vlastník).
Usnesení č. 27/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 548/5, v čp. 548,
Cvikov II včetně podílu o velikosti 209/5000 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550 a na stavebních
parcelách č. 1095, 1096, 1097 v k.ú. Cvikov, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 472.800 Kč
+ náklady související s převodem; kupující …………, Kamenický Šenov.
Usnesení č. 28/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit mezi Městem Cvikov a realitní kanceláří EU –
Grand REALITY s. r. o., Varnsdorf, IČO 25498410 exklusivní smlouvu na prodej nemovitostí na dobu
určitou a to na 1 rok.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
- pobočka České pošty ve Cvikově
- organizační struktura Mateřské školy v Lindavě
- dlužné částky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
- podmínka trvalého pobytu na adrese přiděleného bytu městem Cvikov
- přehled žádostí o byt
- úprava komunikace na pozemku p. p. č. 3604/1 v k. ú. Cvikov
- nezrušená předkupní práva u pozemků k výstavbě
- stav finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 12. 2015

