Informace z 6. schůze Rady města Cvikov ze dne 29. března 2016
Usnesení č. 90/16
Rada města souhlasí s umístěním reklamních cedulí velikosti A1 firmy Diamant Expo, spol. s r. o. ve městě
Cvikov na sloupy veřejného osvětlení za cenu 100 Kč/plakát/8dní.
Usnesení č. 91/16
Rada města souhlasí s pronájmem podkrovní místnosti sousedící s bytem č. 5 na adrese Cvikov II,
Komenského 354 paní ……………. na základě její žádosti č. j. MUC-1363/2016 s tím, že úpravu této
místnosti žadatelka provede na své náklady. Zároveň bude žadatelka upozorněna, že je nabízen k prodeji
a v případě, že k prodeji dojde, nebudou jí náklady spojené s úpravou této místnosti uhrazeny.
Usnesení č. 92/16
Rada města bere na vědomí Oznámení o konání Cvikovského Hřmění ve dnech 13. - 15. 05. 2016
v prostorách Kynologického areálu ve Cvikově a 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 této akce.
Usnesení č. 93/16
Rada města souhlasí s užíváním pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 1667 v majetku města pořadatelem
SHŠ GARDE Cvikov o. s. již od 09. 05. 2016 pro přípravu tábora a k parkování vozidel účastníků akce
Cvikovské Hřmění.
Usnesení č. 94/16
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 na adrese Cvikov II, Vančurova 261 panu ………………
na základě jeho žádosti č. j. MUC-310/2016 ze dne 18. 01. 2016.
Usnesení č. 95/16
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě č. 012013 o poskytnutí nebytových prostor klubovny v budově
Multifunkčního centra Sever pro MO ČRS Cvikov; termín prodloužen do 31. 12. 2017.
Usnesení č. 96/16
Rada města souhlasí se zřízením sídla TK Cvikov, z. s. na adrese Cvikov, Cvikov I, Sad 5. května 130.
Usnesení č. 97/16
Rada města souhlasí s prezentací Města Cvikova v Malém Špalíčku výletů – Liberecký kraj. Náklady
budou hrazeny z rozpočtu z odboru kultury.
Usnesení č. 98/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124013563/VB/001, CL Cvikov, ČSLA ppč. 2359/2, úprava kNN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín zastoupená OMEXOM GA Energo s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 99/16
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci
stavby číslo CL 006 037 „Cvikov, Tyršova, Pětidomky, Malá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
mezi Městem Cvikov a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice. Jedná se o společný postup
při přípravě, zajištění realizace a financování stavby. V rámci stavby se jedná o spolupráci při obnově povrchů
v ulici Malá, a převzetí zbytkové kanalizace v ulicích Tyršova a Pětidomky. Cena (podíl města Cvikov) 579
692,- Kč bez DPH, 701 427,- Kč s DPH.
Usnesení č. 100/16
Rada města nesouhlasí se snížením osobního ohodnocení ředitelky příspěvkové organizace Mateřské
školy Cvikov, Sídliště 592/II.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
- Nabídka záznamového zařízení pro nahrávání jednání rady – prozatím bude využíván stávající diktafon
- Ocenění zhodnocení bytové jednoty č. 574/3, Cvikov II
- Cíl 3 – oprava rybníku Kunratický
- Probíhající personální audit zaměstnanců MěÚ Cvikov
- Lesy v majetku města – na jednání rady dne 12. 04. 2016 v 08:30 bude pozván Ing. Hakl

Kontrola usnesení rady
- bazén – nadále trvá
- kamerový systém – firma Rozhlasy Bártek s. r. o. připravuje návrh rozmístění s cenovou nabídkou
- Sportovec roku – nadále trvá
- Vyřazení z majetku příspěvkové organizace – nadále trvá
Vyřazení z kontroly usnesení
- usnesení č. 84/16 – proběhlo zhodnocení bytu stavebním a investičním technikem
- usnesení č. 4/16 – viz usnesení č. 94/16
- zpravodaj města

