Informace z 8. schůze Rady města Cvikov ze dne 14. 04. 2015

Usnesení č. 146/15
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na sociální službu Snílkova Domu na půl cesty.
Usnesení č. 147/15
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 pro pořádání veřejně přístupné hudební produkce – Májových slavností
v areálu Letního kina 1. 5. 2015 do 24:00 hodin.
Usnesení č. 148/15
Rada města schvaluje prodej Turistických odznaků v infocentru v budově Multifunkčního kulturního centra
Sever za cenu 25,- Kč/ kus vč. DPH. Sazba DPH bude stanovena Finančním odborem MěÚ Cvikov.
Usnesení č. 149/15
Rada města vydává Jednací řád Rady města Cvikov. Současně ruší platnost Jednacího řádu Rady města
Cvikov ze dne 18. 11. 2014.
Usnesení č. 150/15
Rada města vydává Organizační řád městského úřadu Cvikov.
Usnesení č. 151/15
Rada města schvaluje užívání služebního vozidla referentkou životního prostředí.
Usnesení č. 152/15
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 004 na adrese Cvikov, Lindava č. p. 327
na dobu určitou do 30. 06. 2015 na základě žádosti pana ………… s tím, že Služby města Cvikov, s. r. o.
zajistí sepsání nového splátkového kalendáře na dlužnou částku.
Usnesení č. 153/15
Rada města schvaluje rozpočtový výhled na období roku 2016 – 2020 dle návrhu.
Usnesení č. 154/15
Rada města schvaluje inventarizační zprávu z průběhu inventury za rok 2014.
Usnesení č. 155/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas
se stavbou mezi Městem Cvikov a …………………a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 156/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-40054997/VB1, CL Cvikov Pivovarská ppč. 44/1, příp.
NN 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. 157/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Veřejné osvětlení v městě Cvikov, ul. K Rybníčku na p.p.č. 3570 a
3569 v kú Cvikov“ na p.p.č. 3783/2 v kú Cvikov mezi Povodí Ohře s.p. Chomutov a Městem Cvikov a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 158/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování projektu na rekonstrukci komunikace
III. třídy č. 26836 Cvikov – Lindava – Svitava“.
Usnesení č. 159/15
Rada města s odkazem na usn.č. 141/15 z 31. 03. 2015 odkládá projednání žádosti ……… do 31. 08. 2015.
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Usnesení č. 160/15
Rada města neschvaluje záměr pronajmout nebytový prostor v čp. 99, Cvikov I (část skladu) a ukládá
odboru správy majetku města vyzvat společnost PPS GASTRO s. r. o. k vyklizení prostoru do 30. 04. 2015.
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Žádost p. ………. a Osadního výboru Trávník – Naděje na opravu a zřízení příjezdové cesty k nemovitosti č.
p. 10, Naděje, místní část města Cvikov.
Oprava místní komunikace v Trávníku na p. p. č. 1070 a 1067.
Informace k pronájmu nebytového prostoru v č. p. 99, Cvikov I.
Informace o kontrole stavby vodovod Lindava Nejvyšším kontrolním úřadem.
Rada města projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 3. 2015.
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku p. p. č. 3896 v k. ú. Cvikov ke dni
14. 04. 2015 z důvodu úmrtí nájemkyně.
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