Informace ze 7. schůze Rady města Cvikov ze dne 31. 03. 2015
Usnesení č. 117/15
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s paní ………………… od 01. 04. 2015
do 15. 04. 2015 na předávání dokumentů, dokladů a zapracování nového ředitele městské knihovny. Celková
odpracovaná doba bude 40 hodin.
Usnesení č. 118/015
Rada města schvaluje poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Městské knihovny Cvikov
dle návrhu z rozpočtu výše uvedené příspěvkové organizace.
Usnesení č. 119/015
Rada města schvaluje zřízení parkovacího místa pro tělesně postiženou žadatelku p. …………….
v ul. Vančurova. Místo bude zřízeno po dokončení části II. etapy povrchů komunikací. Termín květen 2015.
Usnesení č. 120/015
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 na adrese Cvikov, Drnovec č. p. 91 paní …………………...
Usnesení č. 121/15
Rada města zamítá žádost pana ………………….. ze dne 27. 03. 2015 č. j. MUC-1878/2015 o přenechání
nájmu bytu č. 2 na adrese Cvikov II, Vančurova 261.
Usnesení č. 122/15
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Farní charitě Česká Lípa ve výši 15.000 Kč.
Usnesení č. 123/15
Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy poskytování služeb dotačního managementu
na zpracování zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Společně proti živlům“ číslo 100087008 za odměnu
za každou vypracovanou zprávu ve výši 5.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 124/15
Rada města souhlasí s uspořádáním výstavy o historii ČSSD v prostorách Multifunkčního centra Sever
v měsíci říjnu 2015.
Usnesení č. 125/15
Rada města souhlasí se snížením splátek dlužného nájemného na základě žádosti paní ……………. ze dne
30. 03. 2015 č. j. MUC-1905/2015 na 500 Kč měsíčně a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 3 na adrese Cvikov II, Vančurova 261 na dobu určitou do 30. 06. 2015.
Usnesení č. 126/15
Rada města schvaluje pronájem kontejneru na bioodpad a jeho umístění do sběrného dvora ve Cvikově.
Usnesení č. 127/15
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Městu Jablonné v Podještědí ve výši 12.000 Kč na provoz
příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální.
Usnesení č. 128/15
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 Velikonoční zábavy v Lindavě dne 05. 04. 2015 na základě
žádosti Osadního výboru Linvada – Svitava.
Usnesení č. 129/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-4013563/VB1, CL Cvikov ČSLA ppč. 2359/2, úpr. kNN
mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupené LAMAL, s.r.o. Pertoltice pod Ralskem a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 130/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-4004716/VB001 CL Cvikov, Čechova 172, příp. NN, mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
GA Energo technik, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč
bez DPH.

Usnesení č. 131/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4003834/002 CL Cvikov Tovární, st.582/2, příp. NN, mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
obchodní společností Chládek a Tintěra, a.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová
úhrada 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 132/15
Rada města schvaluje doplnění usn. č. 112/15 ze dne 17. 03. 2015 o dalšího vlastníka nemovitosti …………….. Smlouva 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. 133/15
Rada města pověřuje starostu JUDr. Jaroslava Švehlu a stavebního technika města p.Petra Vrabce
prověřením situace a možností opravy MK na p.p.č.1070 a 1067 v kú Trávník u Cvikova.
Usnesení č. 134/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat objekt čp. 496, Cvikov II, ul. Nerudova vč. pozemků
za odhadní cenu prostřednictvím realitní kanceláře.
Usnesení č. 135/15
Rada města schvaluje záměr převést pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 846/5 - oplocené části
(72 m2), účel zahrada, nájemné 1,50 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 136/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 2359/2 (961 m2),
k výstavbě rodinného domu – prodej formou obálkové metody s minimálním podáním 200 Kč/m2 + náklady
související s převodem, vzhledem k tomu, že byly podány 4 žádosti, realizace kupní smlouvy
až po 31. 08. 2015, a pověřit radu města vyhodnocením nabídek a schválením podpisu kupní smlouvy
s kupujícím, který nabídl nejvyšší kupní cenu.
Usnesení č. 137/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 44/2 (233 m²) a p.p.č.
44/9-část dle zákresu (vyjma cesty) se závazkem strpět na pozemcích vodovodní přípojku ve prospěch
vlastníka p.p.č. 44/4 a tomuto umožňovat přístup; minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem; na žádost …………….., Mimoň.
Usnesení č. 138/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat části pozemků v k.ú. Cvikov
p.p.č. 750/2 (3 m², dle GP č. 1743-53/2012 nové p.p.č. 750/3, ostatní plocha-komunikace) a p.p.č. 3572
(1165 m², dle téhož GP nové p.p.č. 3572/3, ostatní plocha-komunikace); kupní cena 40 Kč/m2 + náklady
související s převodem; majetkoprávní vypořádání (pozemky dotčené stavbou mostu a silnice III. třídy)
na návrh LIBERECKÉHO KRAJE, IČ 70891508, Liberec.
Usnesení č. 139/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov
A) p.p.č. 846/16 (125 m²), min. cena 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem,
B) p.p.č. 846/17 (239 m²), min. cena 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem,
C) p.p.č. 846/18 (74 m²), min. cena 100 Kč/m2 a p.p.č. 3601/5 (104 m²), min. cena 30 Kč/m2 +
spojené převodem,
D) p.p.č. 846/19 (40 m²), min. cena 100 Kč/m2 a p.p.č. 3601/6 (32 m²), min. cena 30 Kč/m2 +
spojené s převodem
E) p.p.č. 846/20 (103 m²), min. cena 100 Kč/m2 a p.p.č. 3601/7 (69 m²), min. cena 30 Kč/m2 +
spojené s převodem,
F) p.p.č. 846/21 (126 m²), min. cena 100 Kč/m2 a p.p.č. 3601/8 (59 m²), min. cena 30 Kč/m2 +
spojené s převodem,
G) p.p.č. 846/22 (138 m²), min. cena 100 Kč/m2 a p.p.č. 3601/9 (44 m²), min. cena 30 Kč/m2 +
spojené s převodem,
H) p.p.č. 846/23 (122 m²), min. cena 100 Kč/m2 a p.p.č. 3601/10 (38 m²), min. cena 30 Kč/m2 +
spojené s převodem, rozdělení pozemků geometrickým plánem dle zákresu (užívání).
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Usnesení č. 140/15
Rada města revokuje usnesení č. 11/12-C) z 10. 01. 2012, kterým byl schválen pronájem pozemků.
Usnesení č. 141/15
Rada města odkládá zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. p.p.č. 2430/1 (1104 m²)
a 2430/6 (1445 m²) do 31. 08. 2015.
Usnesení č. 142/15
Rada města odkládá zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. LINDAVA p.p.č. 394-část dle zákresu
(1104 m²), p.p.č. 2368-část dle zákresu, st.165/1-část dle zákresu, st.165/2 a st.165/4 do zpracování
geometrického plánu (oddělení silničního pozemku).
Usnesení č. 143/15
Rada města doporučuje záměr změny funkční plochy části p. p. č. 1641 v k. ú. Cvikov (cca 1800 m2
z ostatní zeleně na plochu umožňující výstavbu parkoviště pro cca 60 osobních vozů) projednat v rámci tvorby
nového územního plánu města. Zajištěním pověřuje vedoucího stavebního úřadu.
Usnesení č. 144/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 2 k Úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov č.j. MUC-3595/2009 ze dne 30.10.2009
z důvodu změny hodnoty svěřeného majetku příspěvkové organizaci a pověřuje starostu města
JUDr. Jaroslava Švehlu podepsat tento dodatek.
Usnesení č. 145/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření číslo 1 dle návrhu.

