Informace z 3. schůze Rady města Cvikov ze dne 16. února 2016

Usnesení č. 43/16
Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
k zajištění veřejného pořádku a to pro pořádání 6. ročníku hudební akce v areálu kynologického cvičiště
ve Cvikově ve dnech 22. – 24. 04. 2016 na základě žádosti č. j. MUC-567/2016 ze dne 02. 02. 2016.
Usnesení č. 44/16
Rada města stanovuje při schválení nájmu na byt ve vlastnictví města podmínku přihlášení se k trvalému
pobytu na adrese přiděleného bytu do 1 měsíce od uzavření nájemní smlouvy na tento byt.
Tato podmínka platí i při obnovení nájemních smluv, které byly uzavřeny na dobu určitou. Prvotní nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s tím, že pokud nebude nájemce k trvalému pobytu na adrese
přiděleného bytu do konce této lhůty přihlášen, dojde k ukončení nájemního vztahu.
Usnesení č. 45/16
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou Svítání paní ……………….
ode dne 01. 03. 2016.
Usnesení č. 46/16
Rada města odkládá projednání žádostí o pronájem pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2694/1 a 2752
a) č. j. MUC-157/2016 ze dne 11. 01. 2016
b) č. j. MUC-780/2016 ze dne 12. 02. 2016
do jednání rady dne 01. 03. 2016 a ukládá vedoucí odboru správy majetku města připravit podklady
pro projednání pronájmu.
Usnesení č. 47/16
Rada města schvaluje převod finanční částky 220 000 Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové
organizace Základní umělecké školy Cvikov z důvodu nákupu kvalitně renovovaného piana od firmy
Black and White.
Usnesení č. 48/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č.j.OLP/424/2016 mezi Libereckým krajem
a Městem Cvikov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 100,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 49/16
Rada města schvaluje umístění dopravního zrcadla u silnice I/13, na cestě k rybníku Veselák, naproti
ulici Havlíčkova.
Usnesení č. 50/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3889 (8 m2), účel zahrada k čp. 121,
Cvikov II, nájemné 1,50 Kč/m2/rok, současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
s ……………….
Usnesení č. 51/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Lindava p.p.č. 1155/3 (5152 m2), účel sekání travního
porostu, nájemné 0,10 Kč/m2/rok; současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
s BIOCHOV s.r.o., IČ 25422707, Jablonné v Podještědí.
Usnesení č. 52/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Lindava p.p.č. 2127/4-část dle zákresu (309 m2)
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s
a) ………………., účel ostatní plocha-neoplocená (50 m2), nájemné 1 Kč/m2/rok,
b) ………………., účel zahrada (105 m2), nájemné 1,50 Kč/m2/rok, plocha-neoplocená (15 m2), nájemné
1 Kč/m2/rok a sekání travního porostu (139 m2), nájemné 0,10 Kč/m2/rok.
Rada města současně doporučuje skutečný stav pozemku uvést do souladu s jeho funkční plochou
z hlediska územního plánu; vyřízením záležitosti pověřuje vedoucího stavebního odboru.

Usnesení č. 53/16
Rada města schvaluje od 01. 01. 2017 sloučení příspěvkových organizací Mateřské školy Cvikov,
Sídliště 592/II a Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, s tím, že nástupnickou organizací bude
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, a převedení Mateřské školy Lindava – odloučené pracoviště
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov do Mateřské školy
Cvikov, Jiráskova 88/I. Rada ukládá tajemníkovi města zapracování změn zřizovacích listin a jejich
předložení ke schválení zastupitelstvu Města Cvikov.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
-

Pořádání hudební akce dne 12. 03. 2016 v prostorách Double Clubu ve Cvikově.
Bazén v areálu DDM Cvikováček

