Informace ze 7. schůze Rady města Cvikova dne 1. dubna 2014
101/14
Rada města projednala stížnost nájemníků bytů v domě č.p. 91 v Drnovci a ukládá SMC s.r.o.
zaslat dopis nájemci s upozorněním na dodržování pravidel chování v pronajatých prostorách (podle
§ 2256 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6 pro, 1 nepřítomen
102/14
Rada města souhlasí s prodejem použitých dlažebních kostek z přístupové plochy k městskému
hřbitovu Ing. Josefu Dostálovi na základě jeho žádosti a pověřuje SMC s.r.o. určením ceny za tyto
dlažební kostky .
Dostál – odkoupení kostek
5 pro, 1 se vyloučil, 1 nepřítomen
103/14
Rada města schvaluje uspořádání veřejného závodu horských kol „MTB Maraton Bohemia“ dne
01.05.2014 a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním
tohoto závodu na základě žádosti ze dne 21.03.2014.
6 pro, 1 nepřítomen
104/14
Rada města nesouhlasí s uzavřením hřiště pro veřejnost v době tréninků atletického oddílu.
6 pro, 1 nepřítomen
105/14
Rada města souhlasí s přijetím věcného daru ve formě knih pro Městskou knihovnu Cvikov
dle rozpisu na žádosti.
6 pro, 1 nepřítomen
107/14
Rada města souhlasí s nabídkou na zajištění technického dozoru stavby Pavla Špuláka na akci
„Oprava povrchů komunikací a chodníků na sídlišti Cvikov“
6 pro, 1 nepřítomen
108/14
Rada města svěřuje svou působnost rozhodovat ve věci správních deliktů podle § 58 zákona
č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, referentu životního prostředí
Mgr. Romanu Klazarovi.
6 pro, 1 nepřítomen
109/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem
Cvikov, Severočeská vodárenská společnost s.r.o. Teplice a Obcí Svor pro uložení kanalizačního
řadu na p.p.č.3572 v kú Cvikov v rámci stavby kanalizace Svor. Právo služebnosti se zřizuje
bezúplatně.
5 pro, 2 nepřítomni
110/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Jan Krejčí – střechy na
kompletní dodávku „Stavby pergoly na školním hřišti ve Cvikově“. (viz. rozpočet města). Cena díla
79 134,- Kč s DPH.

6 pro, 1 nepřítomen

111/14
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Městem Cvikov a Severočeskou
vodárenskou společností s.r.o. Teplice v rámci akce „Cvikov-Lindava, Svitava - vodovod, VDJ,
zdroj MK 240/2012, CL 006 031“.
5 pro, 2 nepřítomni
112/14
Rada města doporučuje odkoupení pozemku do vlastnictví města:
p.p.č. 123 v k.ú. Lindava o výměře 439 m²; KN: TTP; ÚP: ostatní zeleň
vlastník: Statutární město Ústí nad Labem
účel: pozemkem vede lindavský vodovod
za cenu 20 Kč/m² + úhrada příslušenství
5 pro, 2 nepřítomni
113/14
Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout
A) stavbu technického vybavení bez čp/če na st.p.č. 1465 o výměře 19 m² k.ú. Cvikov ul. Družstevní
včetně st.p.č. 1465 o výměře 19 m²; KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: čistě obytné územíkolektivní
žadatel: BERKA Milan, Cvikov; účel: skladovací prostor
za cenu 500 Kč/m²/rok (bez energií) na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
5 pro, 2 nepřítomni
B) p.p.č. 758/2 v k.ú. Naděje o výměře 1318 m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 816/5 o celkové výměře 1429 m²; KN: TTP; ÚP: část LaP, část pozemky plnící funkci lesa
žadatel: Mgr. JELÍNKOVÁ Eliška; účel: sekání trávy
za cenu 0,10 Kč/m²/rok
5 pro, 2 nepřítomni
114/14
Rada města odkládá vyvěšení záměru pronajmout pozemky a doporučuje odboru správy majetku
města se zájemci jednat ve věci prodeje těchto pozemků za cenu 30 Kč/m²
A) p.p.č. 1073/3 v k.ú. Cvikov o výměře 19 m²; KN: zahrada; ÚP: chatová, zahrádková kolonie
žadatel: BREBURDOVI Václav a Vlasta, Cvikov; účel: zahrada (narovnání stavu)
5 pro, 2 nepřítomni
B) p.p.č. 1074/27 v k.ú. Cvikov část cca 15 m² z celk. výměry 85 m²; KN: zahrada; ÚP: chatová,
zahrádková kolonie
žadatel: SCHÜTZE Erich, Cvikov (NS č. 0356); účel: zahrada (narovnání stavu)
5 pro, 2 nepřítomni
115/14
Rada města souhlasí s vyvěšením záměru prodat
část p.p.č. 3596 v k.ú. Cvikov z celkové výměry 228 m²; KN: OP-komunikace; ÚP: komunikace
žadatel: ŠIMÁKOVÁ Marie, Kolešovice; účel: narovnání skutečného stavu
a zároveň ukládá odboru správy majetku města vyrozumět vlastníky sousedních pozemků
5 pro, 2 nepřítomni
116/14
Rada města souhlasí s pronájmem pozemků na dobu určitou do 31.12.2015
v k.ú. Naděje:
p.p.č. 876/3 část 2332 m² z celkové výměry 2441 m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny-LaP
p.p.č. 876/4 část 257 m² z celkové výměry 262 m²; KN: TTP; ÚP: LaP
v k.ú. Trávník u Cvikova
p.p.č. 264/24 o výměře 355 m²; KN: TTP; ÚP: LaP
p.p.č. 285 část 819 m² z celkové výměry 1148 m²; KN: TTP; ÚP: LaP

p.p.č. 286 část 510 m² z celkové výměry 677 m²; KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 300/2 část 412 m² z celkové výměry 874 m²; KN: OP-neplodná půda; ÚP: OZ
p.p.č. 453/1 část 775 m² z celkové výměry 893 m²; KN: TTP; ÚP: OZ
p.p.č. 519/5 část 10116 m² z celkové výměry 10969 m²; KN: TTP; ÚP: LaP
p.p.č. 1082 část 4044 m² z celkové výměry 5287 m²; KN: OP-komunikace; ÚP: komunikace
p.p.č. 1090 část 575 m² z celkové výměry 1412 m²; KN: OP-komunikace; ÚP: komunikace
žadatel: JAGRA spol. s r.o., Jablonné v Podještědí
účel: zemědělské účely (sekání, sklizeň píce), součást produkčního bloku, z důvodu zařazení do
dotačního programu EU podmínka nájemní smlouvy s dobou trvání minimálně do 31.12.2015
cena 0,10 Kč/m²/rok
5 pro, 2 nepřítomni
117/14
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor
č.p. 496 - prostory kanceláře o výměře 27 m² (součástí vestavěný nábytek) Nerudova ulice/Cvikov II
žadatel: Ing. HERUDEK Lukáš, Cvikov; účel: kancelář
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
za cenu 400 Kč/m²/rok + energie s tím, že pronájem bude hrazen 3 měsíce dopředu s doúčtováním
nákladů dle skutečné výše za uplynulé období
5 pro, 2 nepřítomni
119/14
Rada města souhlasí s prodloužením termínu realizace prodeje pozemku
p.p.č. 3022/28 o výměře 451 m² v k.ú. Cvikov
kupující JÍRŮVOVÁ Jaroslava (částka 45.100 Kč+příslušenství 2.649 Kč)
do 14.05.2014. V případě, že do uvedeného termínu nebude uhrazena kupní cena, bude zastupitelstvu
města na zasedání dne 15.05.2014 podán návrh na zrušení usnesení schvalující prodej.
5 pro, 2 nepřítomni

