Informace z 6. schůze Rady města Cvikov
Usnesení č. 103/15
Rada města schvaluje odklizení nepořádku u objektu č. p. 355, Cvikov II, Komenského ul. s tím, že
faktura bude uhrazena městem a následně zaslána notářce ……….. Česká Lípa.
Rada města bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Drnovec ze dne 02. 03. 2015 a pověřuje
starostu města a stavebního a investičního technika města zjištěním stavu komunikace od Dutého kamene
k č. p. 108.
Rada města bere na vědomí přehled aktuálních žádostí o pronájem obecního bytu k 05. 03. 2015,
který zpracovaly Služby města Cvikova, spol. s r.o.
Usnesení č. 104/15
Rada města souhlasí se snížením splátek dlužného nájemného na základě žádosti paní …………….
ze dne 04. 03. 2015 č. j. MUC-1355/2015 z částky 2.000 Kč na 1.000 Kč měsíčně a souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 004 v 2. podlaží domu č. p. 539 v ulici Mánesova,
Cvikov II na dobu určitou do 30. 06. 2015.
Usnesení č. 105/15
Rada města souhlasí s likvidací bazénů v areálu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Cvikováček s následným zasypáním a zatravněním vzniklých jam.
Usnesení č. 106/15
Rada města jmenuje Šárku Matouškovou členem Kulturní komise města Cvikov
Usnesení č. 107/15
Rada města schvaluje uspořádání závodu horských kol „Maraton Bohemia 2015“ dne 26. 04. 2015
a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním tohoto závodu.
Usnesení č. 108/15
Rada města zamítá žádost Hornického historického spolku pod Ralskem ze dne 11. 03. 2015
č. j. MUC-1516/2015 o finanční příspěvek na koncert živé hudby konaný dne 04. 12. 2015.
Usnesení č. 109/15
Rada města schvaluje na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 581 ze dne
11. 03. 2015 č. j. MUC-1515/2015 proplacení částky ve výši 9.818,70 Kč za plastová okna v bytě č. 4
na adrese Cvikov II, Sídliště 581, jehož vlastníkem je město.
Usnesení č. 110/15
Rada města vypovídá ke dni 31. 03. 2015 Smlouvu č. 072014 o nájmu nebytových prostor sloužící
k podnikání uzavřenou dne 25. 07. 2014 mezi Městem Cvikov a firmou ALBION TRADE LTD, o. s.,
Praha 2 z důvodu uvedeného v bodě VII. této smlouvy, jelikož je nájemce o více než jeden měsíc
v prodlení s placením nájemného a úhrad za služby.
Usnesení č. 111/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Cvikov a RWE
GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o. Brno a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 112/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
souhlas se stavbou mezi Městem Cvikov a Jiřím Svobodou a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 113/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci kompletní dodávky v rámci akce
„Výměna osvětlení Sokolovny, Cvikov“ mezi Elektroslužby Cvikov - Poudera a Městem Cvikov
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 114/15
Rada města schvaluje provedení pasportu budov a areálu SMC s.r.o.Cvikov.
Usnesení č. 115/15
A) Rada města schvaluje pronájem pozemků vč. staveb v k.ú. Cvikov, podle GP č. 1774-182/2014
st.p.č. 1243 (169 m²) vč. jiné stavby (dílna), st.p.č. 1534 (98 m²) vč. garáže, 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 (tj.
2085 m²), za garáž/sklad/kůlnu 300 Kč/stavba/měs. (tj. 2 stavby), za dílnu 400 Kč/m2/rok (tj. 169 m²).
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B) Rada města schvaluje pronájem pozemku vč. stavby v k.ú. Cvikov, podle GP č. 1774-182/2014
st.p.č. 1699 (29 m²) vč. jiné stavby (kůlna) takto:
a) 1/4 kůlny (4. kóji zleva) nájemci Služby města Cvikova, s.r.o., IČ 25480022, Cvikov
nájemné 75 Kč/měs.
b) 3/4 kůlny (1. – 3. kóji zleva) žadatelům ……………, Cvikov
nájemné 225 Kč/měs.
Usnesení č. 116/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. UCL/501/06/KS-605/ÚE/15/Št
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha a Městem Cvikov
na stavební parcelu č. 639/1 v k. ú. Cvikov za cenu 205.830 Kč (záměr odkupu schválilo ZM 18. 12. 2014
usn. č. 14). Účelem je sjednocení vlastníka - na parcele stavba ve vlastnictví Města Cvikov (objekt
občanské vybavenosti čp. 30, Cvikov II.
Rada města bere na vědomí převod dlouhodobého hmotného majetku (samostatné movité věci) z důvodu
změny užívání
a) ič. 6430/01, název automobil Roomster Active 4L8 4360, PC 250.060,00 Kč; ze střediska
724- Městský úřad Cvikov na středisko 728-Dům s pečovatelskou službou; pro potřeby pečovatelské
služby
b) ič. 5342/01, název automobil Renault Megane 1L3 1990, PC 367.900,00 Kč; ze střediska728-Dům
s pečovatelskou službou na středisko724-Městský úřad Cvikov; pro potřeby koordinátora VPP
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