Informace ze ze 4. schůze Rady města Cvikov ze dne 17. 02. 2015
Usnesení č. 53/15
Rada města, v souladu s usnesením zastupitelstvo města č. 6 G) z 29. ledna 2015, vyhodnotila doručené
nabídky na prodej bytové jednotky č. 541/3, v čp. 541, Cvikov II, včetně podílu o velikosti 687/4252
na společných částech budovy čp. 541, na jiné stavbě bez čp/če na st.p.č. 1132 a na pozemcích
v k.ú. Cvikov st.p.č. 1026, st.p.č. 1132, p.p.č. 1007/8, se všemi součástmi a příslušenstvím, a schvaluje
prodej a uzavření kupní smlouvy s …………….., bytem Cvikov, kupní cena 243.003 Kč Kč + náklady
související s převodem (3.824 Kč).
Usnesení č. 54/15
Rada města schvaluje s platností ode dne 01. 03. 2015 cílovou skupinu, které bude poskytována
pečovatelská služba Pečovatelskou službou Cvikov následovně: senioři, osoby s chronickým
onemocněním a osoby se zdravotním postižením.
Usnesení č. 55/15
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí sociální služby – pečovatelská služba s platností
od 01. 03. 2015 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 56/15
Rada města schvaluje Ceník základních činností Pečovatelské služby Cvikov a Ceník fakultativních
činností Pečovatelské služby Cvikov při poskytování pečovatelské služby s platností od 01. 03. 2015
dle předloženého návrhu.
Rada města bere na vědomí zápis z Osadního výboru Drnovec a pověřuje starostu města ve spolupráci
s ekologem města prověřit černou skládku u č.p. 75 v Drnovci.
Usnesení č. 57/15
Rada města souhlasí s provedením udržovacích hlavových řezů u lip prostřednictvím firmy
Stromy s.r.o. v parku, na hřbitově a na cestě okolo hřbitova směrem ke kynologickému areálu s tím, že
úklid a likvidaci ořezaných větví provede město svépomocí.
Usnesení č. 58/15
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov odepsat dluhy na nájemném včetně penále
k bytové jednotce č. 549/2, Cvikov II ve výši 314.285 Kč a k bytové jednotce č. 590/5, Cvikov II ve výši
876.199 Kč, jelikož dlužníci zemřeli.
Usnesení č. 59/15
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov schválit Smlouvu č. 024/02/2015 mezi Městem
Cvikov a Sdružením obcí Libereckého kraje na provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkových
organizacích města Cvikov a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 60/15
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 kulturní akce (hudebního festivalu) v areálu
Kynologického klubu města Cvikov ve dnech 24. – 26. 04. 2015 na základě žádosti …………………...
Usnesení č. 61/15
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 545, ul. Mánesova, Cvikov II
mezi nájemcem …………………. na dobu jednoho roku.
bez. č. usnesení: Rada města bere na vědomí přehled aktuálních žádostí o pronájem obecního bytu
k 10. 02. 2015, který zpracovaly Služby města Cvikova, spol. s r.o.
Usnesení č. 62/15
Rada města schvaluje uspořádání závodu horských kol „Malevil Cup 2015“ dne 20. 06. 2015
a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním tohoto závodu.
Hlasování:
4 pro 3 omluveni
Usnesení č. 63/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu č. OLP/2832/2014 o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 64/15
Rada města vydává pravidla o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města.

Usnesení č. 65/15
Rada města revokuje usnesení číslo 470/14 z 26. schůze rady města ze dne 16. 12. 2014.
bez. č. usnesení: Rada města projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 12. / 2014.
Usnesení č. 66/15
Rada města schvaluje Vnitřní směrnici o evidenci, předávání a vymáhání pohledávek.
Usnesení č. 67/15
Rada města souhlasí s ukončením nájmu na nebytový prostor č.p. 30, ul. Pivovarská, Cvikov I
s Autoklubem Cvikov dohodou ke dni 31. 03. 2015 a pověřuje odbor správy majetku města
zajištěním dohody a převzetí objektu prostřednictvím Služeb města Cvikova s.r.o.
Usnesení č. 68/15
Rada města schvaluje zveřejnění Nájemní smlouvy č. 25515 mezi Městem Cvikov a Vodafone Czech
Republic a.s. Praha na úřední desce Městského úřadu Cvikov.
Usnesení č. 69/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie v objektech
v majetku města Cvikova“ mezi Městem Cvikov a ………………….(Energetický auditor).
Usnesení č. 70/15
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky vč. staveb v k.ú. Cvikov, podle GP č. 1774182/2014 st.p.č. 1243 (169 m²) vč. jiné stavby (dílna), st.p.č. 1534 (98 m²) vč. garáže, st.p.č. 1699 (29
m²) vč. jiné stavby (kůlna), st.p.č. 1705 (57 m²) s jinou stavbou (sklad) a p.p.č. 2/1 (2085 m²); nájemné
za nezastavěné pozemky 1,50 Kč/m2/rok, za garáž/sklad/kůlnu 300 Kč/stavba/měs., za dílnu 400
Kč/m2/rok.
Usnesení č. 71/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č.
3602/7 (98 m2, trvalý travní porost); minimální kupní cena 30 Kč/m2 + náklady související s převodem;
na žádost ………………., Jablonné v Podještědí.
Usnesení č. 72/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku v k.ú. Cvikov
p.p.č. 878/2 (oplocená část – cca 110 z 44 642 m², lesní pozemek se změnou druhu na zahradu);
minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost manželů
…………………….., Liberec.
Usnesení č. 73/15
Rada města neschvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost o prodej části
pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 909/1 manželů ………………………, Cvikov.
Usnesení č. 74/15
Rada města schvaluje záměr prodat pozemky v k.ú. Cvikov st.p.č. 1067 (62 m²) včetně jiné stavby,
1066 (130m²), p.p.č. 3945 (84 m²), p.p.č. 3946 (18 m²) a p.p.č. 3812/8 (část dle zákresu – max. 2292
z 7179 m²); minimální kupní cena 100 Kč/m2 za nezastavěné pozemky, 71.850 Kč za stavbu vč. st. 1067
+ náklady související s převodem; na žádost ………………., Cvikov bez studny a ukládá odboru
správy majetku vyrozumět stávající nájemce o prodeji s tím, že v případě prodeje bude vypovězen
nájem.
Usnesení č. 75/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku v k.ú. Drnovec
p.p.č. 568/1 (oplocená část – cca 80 z 2985 m², ostatní plocha-komunikace se změnou využití na jinou
plochu); minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost
…………………., Cvikov-Drnovec.
Usnesení č. 76/15
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města nabytí (odkup za cenu 104.050 Kč) pozemku
v k.ú. Cvikov p.p.č. 2974/1 od ČESKÉ REPUBLIKY – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových Praha.
Usnesení č. 77/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3889
(8 m2) od ČEZ KORPORÁTNÍ SLUŽBY, s.r.o., IČ 26206803, Moravská Ostrava za cenu 800 Kč
+ náklady spojené s převodem ve výši 1.200 Kč.

Usnesení č. 78/15
Rada města jmenuje Ing. Jaroslava Bartoše členem Kulturní komise města Cvikov a Mgr. Miroslava
Novotného jejím předsedou.
Usnesení č. 79/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt přeshraniční spolupráce Oybin – Cvikov,
cestování vláčkem na červenec a srpen 2015, pověřit starostu města podpisem smlouvy
s provozovatelem vláčku Frankem Scherwitesem a stanovit cenu jízdného za vláček na částku 50 Kč
s tím, že děti do 5ti let budou od jízdného osvobozeny.
Usnesení č. 80/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr projektu Cíl 3 mezi městy Oybin
a Cvikov a Dětskou léčebnou Cvikov na roky 2016 – 2018 a pověřit starostu města jednáním se všemi
dotčenými partnery.

