Informace z 3. schůze Rady města Cvikov ze dne 03. 02. 2015
Usnesení č. 29/15
Rada města vyhodnotila doručenou nabídku na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
256,35 m2, v přízemí budovy čp. 99, Cvikov I, která je součástí stavební parcely č. 87/1 v k.ú. Cvikov
(záměr viz usnesení RM č. 463/14 z 16. 12. 2014) a schvaluje pronájem a uzavření nájemní smlouvy
od 01. 03. 2015 s ………………, roční nájemné 1.050 Kč/m2/rok., bez energií a služeb.
Usnesení č. 30/15
Rada města jmenuje od 03. 02. 2015 likvidační komisi ve složení: předseda Petr Vrabec, členové
Zdeňka Jiráková a Erika Lázničková, sekretář Miluše Plíhalová.
Usnesení č. 31/15
Rada města odvolává ke dni 31. 03. 2015 ředitelku Městské knihovny Cvikov, příspěvkové
organizace.
Usnesení č. 32/15
Rada města jmenuje od 01. 04. 2015 ředitelem Městské knihovny Cvikov, příspěvkové organizace
pana Mgr. Tomáše Vlčka.
Usnesení č. 33/15
Rada města zamítá žádosti pana …………………. ze dne 14. 01. 2015 a 02. 02. 2015 o povolení
pořádání veřejnosti přístupných tanečních zábav pro rok 2015 v Pivnici Praha z důvodu, že k žádostem
nebyly doloženy doklady opravňující k provozování hudební produkce v objektu Pivnice Praha.
Usnesení č. 34/15
Rada města souhlasí s umístěním reklamních cedulí velikosti A1 firmy Diamant Expo, spol. s r. o.
na sloupy veřejného osvětlení za cenu 100 Kč/plakát/8dní.
Usnesení č. 35/15
Rada města souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ tím, že dne
10. 03. 2015 vyvěsí na budově městského úřadu tibetskou vlajku.
Usnesení č. 36/15
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Cvikov ze střediska
732: inv. č. 542005 – skříňka knižní (255 Kč).
Usnesení č. 37/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Cvikov a ……………..
na právo na vodu za účelem čerpání (zajištění) ze studny a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 38/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 1/2015/K-36200 mezi Ředitelství
silnice a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Liberec a Městem Cvikov
Usnesení č. 39/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení Kupní smlouvy mezi Městem Cvikov
a SVS a.s. Teplice stavby „Cvikov, Martinovo údolí – vodovod pro čp. 469, 470, 494“.
Usnesení č. 40/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi O2 Czech Republic a.s., zastoupené společnostmi ŠINDY a.s., TOSAN Praha s.r.o. a Městem
Cvikov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 41/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného el. zařízení nízkého napětí č. 15 NN
1006606558 mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Městem Cvikov, a uzavření Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny č. 15 CEZDI 06606559 mezi ČEZ Prodej s.r.o. a Městem Cvikov
a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.
Usnesení č. 42/15
Rada města souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 80% v případě, že dojde ze strany
žadatele pana …………….. k úhradě 20% z tohoto poplatku do 30. 06. 2015. Celkový poplatek
z prodlení byl vyčíslen na 41.106,29 Kč.
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Usnesení č. 43/15
Rada města zřizuje Kulturní komisi Města Cvikov a jmenuje její členy: Ing. Miroslav Rejzek, Bc. Pavla
Kovalevová, Mgr. Rudolf Repka, PhDr. Ludmila Sýkorová, Ing. Vít Chalupníček, Mgr. Miroslav
Novotný, Mgr. Olga Svatošová, Mgr. Štěpán Přenosil, Bc. Petr Pech.
Usnesení č. 44/15
Rada města souhlasí s rozdělením dotací z kapitoly tělovýchova (3419) na rok 2015: Fotbalový klub
Cvikov 450.000 Kč, HC Cvikov 30.000 Kč, TJ Dynamo Lindava 93.000 Kč, SKST Cvikov 20.000 Kč,
DDM Cvikováček – sportovní oddíly 137.000 Kč, DDM Cvikováček – talentovaná mládež 10.000 Kč,
Kynologický klub Cvikov 20.000 Kč, TT Cyklorenova Cvikov 70.000 Kč, Tenisový klub Cvikov
10.000 Kč, Běh Cvikovem, Cvikovské dny sportu 115.000 Kč, Rybáří – přívlač 20.000 Kč, Kameníková
Andrea 15.000 Kč, Nohejbal (na dresy) 10.000 Kč.
Usnesení č. 45/15
Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely v k.ú. Cvikov č. 3435/1 (442 m2) žadatelce
…………, účel ostatní plocha (neplocená), nájemné 1 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 46/15
Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely v k.ú. Cvikov p.č. 3518/8 – části dle zákresu
(cca 90 m2) žadateli …………………, účel zahrada,
nájemné 1,50 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 47/15
Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Cvikov st.p.č. 205 (111 m2), p.p.č. 31/2 (139 m2),
p.p.č. 35/4 (75 m2) a p.p.č. 32 – části dle zákresu (cca 333 m2) žadatelům ……………….. účel zahrada,
nájemné 1,50 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 48/15
Rada města se zabývala užíváním městských pozemků za účelem přístupu ke garážím v soukromém
vlastnictví a rozhodla, že takto užívané městské pozemky jsou veřejně přístupné a tudíž nadále
nebudou předmětem nájmu.
Usnesení č. 49/15
Rada města s odkazem na usnesení č. 48/15 tímto s účinností od 03. 02. 2015 ruší nájemní smlouvy:
a) č. 0236 – k.ú. Cvikov p.p.č. 66 (část 20 m²)
b) č. 0150 – k.ú. Cvikov p.p.č. 66 (část 20 m²)
c) č. 0184 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²)
d) č. 0025 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²
e) č. 0193 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²)
f) č. 0165 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²)
g) č. 0228 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²)
h) č. 0383 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²)
i) č. 0280 – k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1(část 38 m²)
j) č. 0062 – k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 (část 40 m²)
k) č. 377 – k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 (část 40 m²)
Usnesení č. 50/15
Rada města zamítá žádost o pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 žadatele ………….
s odkazem na usnesení č. 48/15.
Usnesení č. 51/15
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 o přičlenění honebních pozemků č. 2002M03/39 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 52/15
Rada města se rozhodla, že záměr prodat, pronajmout, směnit apod. ve vztahu k pozemkům
projedná až po projednání v komisi stavební a pozemkové, která je poradním orgánem rady města.
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