Informace z 2. schůze Rady města Cvikov ze dne 2. února 2016
Usnesení č. 29/16
Rada města schvaluje připojení se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. 03. 2016 na budově městského úřadu.
Usnesení č. 30/16
Rada města schvaluje na základě žádosti č. j. MUC-414/2016 ukončení nájmu v bytě č. 22 v Domě
s pečovatelskou službou Svítání …………….. dohodou ke dni 29. 02. 2016. Rada města zároveň souhlasí
s přidělením bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou Svítání jednotlivci a to po písemném vyjádření
žadatelů (manželských dvojic), že o přidělení tohoto bytu nemají zájem.
Usnesení č. 31/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o dílo mezi Městem Cvikov
a projektantem Ing. Stanislavem Zemanem AUA – Agrourbanistický ateliér na vypracování
Dokumentace k vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Cvikov na životní prostředí a dále
Dokumentace vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na lokality Natura 2000.
Usnesení č. 32/16
Rada města odkládá projednání žádosti ze dne 02. 02. 2016 č. j. MUC-567/2016 o udělení výjimky
z Obecně závazné vyhlášky města Cvikov č. 6/05 do jednání rady dne 16. 02. 2016 s tím, že na jednání rady
dne 16. 02. 2016 budou pozváni žadatelé o udělení výjimky ………..
Usnesení č. 33/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města snížit kupní cenu u nemovitosti č. p. 496, Cvikov II,
ul. Nerudova včetně pozemků na cenu 8 000 000 Kč.
Usnesení č. 34/16
Rada města schvaluje organizační změnu mateřských školek od školního roku 2016/2017 a pověřuje
starostu a místostarostu města jednáním s ředitelkami mateřských školek,
Usnesení č. 35/16
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. 36/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na „Úpravy
obřadní síně a vstupní haly – MÚ Cvikov“ mezi Městem Cvikov a KN STAV s.r.o. Zákupy.
Usnesení č. 37/16
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města ze dne 05. 11. 2015
č. 5 D), 5 E) a 5 F) do 30. 03. 2016.
Usnesení č. 38/16
Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Lindava p.p.č. 517 (227 m2) a 2399-část dle zákresu
(230 m2) vč. studny, účel zahrada k čp. 26, Lindava, nájemné 1,50 Kč/m2/rok za pozemek a 300 Kč/rok
za studnu; současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s ………………., Cvikov.
Usnesení č. 39/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Lindava p.p.č. 61/14 (239 m2), za účelem zahrady
k čp. 323, Lindava část 45 m2, nájemné 1,50 Kč/m2/rok a za účelem sekání trávy část 194 m2, nájemné
0,10 Kč/m2/rok; se závazkem umožnit v případě potřeby průjezd pozemkem k p.p.č. 60/2; současně pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy s ………………., Cvikov.
Usnesení č. 40/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 541/2, v čp. 541,
Cvikov II včetně podílu o velikosti 610/4252 na společných částech budovy čp. 541, jiné stavby bez čp/če
na st.p.č. 1132 a na pozemcích st.p.č. 1026, 1132 a p.p.č. 1007/8 vše k.ú. Cvikov, se všemi součástmi
a příslušenstvím, za cenu 210.000 Kč + náklady související s převodem; kupující …………….., Kovanice.

Usnesení č. 41/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 5 H) ze dne 05.11.2015 z důvodu
nerealizace prodeje ve stanovené 3měsíční lhůtě.
Usnesení č. 42/16
Rada města souhlasí s rozdělením dotací z kapitoly tělovýchova (3419) na rok 2016: Fotbalový klub
Cvikov 450 000 Kč, HC Cvikov 30 000 Kč, TJ Dynamo Lindava 94 000 Kč, SKST Cvikov 30 000 Kč,
DDM Cvikováček 180 000 Kč, Kynologický klub Cvikov 20 000 Kč, TT Cyklorenova Cvikov 70 000 Kč,
Tenisový klub Cvikov 10 000 Kč, Rybáři – přívlač 5 000 Kč, ……….. 15 000 Kč. Zbývající částka ze
schválené dotace v kapitole tělovýchova bude použita pro akci Běh Cvikovem, Cvikovské dny sportu a
Nejlepší sportovec.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
- Oznámení škody na majetku města č. j. MUC-311/2016 – proběhne šetření na místě, zajistí starosta a
stavební a investiční technik
- Informace k podaným žádostem o dotaci – žádost o dotaci na komunitní dům seniorů a opravu střechy a
podlahy v Sokolovně již podána, v současné době probíhá příprava materiálu pro podání žádosti na opravu
Cvikovského rybníku
- Ukončení platnosti smlouvy na prodej objektu č. p. 496, Cvikov II
- Pracovní schůzka s právním zástupcem manželů ……….

