Informace z 3. schůze Rady měst Cvikov ze dne 14. února 2017
Usnesení č. 32/17
Rada města schvaluje zápis do kroniky Města Cvikova za rok 2015 v souladu s ustanovením § 3 zákona
č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.
Usnesení č. 33/17
Rada města jmenuje na základě výsledků výběrového řízení paní Bc. Miroslavu Schlauchovou vedoucí
Správního odboru Městského úřadu Cvikov, ode dne 20. února 2017, současně ji pověřuje řízením
služebního vozidla.
Usnesení č. 34/17
Rada města schvaluje Vnitřní směrnici „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“, která je
závazná pro Město Cvikov, její příspěvkové organizace a Služby města Cvikova, s. r. o.
Usnesení č. 35/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyjmout z prodeje prostřednictvím realitní kanceláře
EU – Grand s. r. o., Varnsdorf, IČO 254 98 410 st. p. č. 904/1 včetně stavby č. p. 496, Cvikov II
a p. p. č. 837/1, vše k. ú. Cvikov a ukládá stavebnímu a investičnímu technikovi provést odhad nutných
investic v průběhu tří let včetně zhodnocení stávajícího stavu a obsazenosti objektu a zjistit roční náklady
na provoz budovy.
Usnesení č. 36/17
Rada města schvaluje převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. Drnovec – st. p. č. 25
s č. p. 73, k účelu vymezenému platným živnostenským oprávněním, nájemné 3.094 Kč/měsíčně (bez služeb),
nový nájemce …………
Usnesení č. 37/17
Rada města, v návaznosti na usnesení rady města č. 28/17 z 31. 01. 2017, doporučuje zastupitelstvu města
prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 256/2 (157 m2) formou obálkové metody, vzhledem k tomu, že byly
podány 2 žádosti o prodej.
Usnesení č. 38/17
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města ze dne 03. 11. 2016
č. 7 B), 7 D) a 7 E) do 30. 04. 2017.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření města Cvikova za období 1. -. 12. /2016.
Informace k vytékání splašků na pozemcích v k. ú. Cvikov p. p. č.256/1, p. p. č. 256/2 a p. p. č. 256/4
Informace od Českého statistického úřadu – v termínu od 04. 02. 2017 do 28. 05. 2017 bude prováděno šetření
v domácnostech na základě náhodného výběru po celé ČR.
Most ve Svoru – nutné digitalizací zjistit, komu most patří – požádat geodety o přednostní digitalizaci tohoto
území – zajistí p. Lázničková
Kontrola usnesení
Kronika města – viz usnesení č. 32/17
Směrnice o veřejných zakázkách – viz usnesení č. 34/17
Prodej nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře – viz unesení č. 35/17
Územní plán – schůzka se zpracovatelem

