Informace z 8. schůze Rady města Cvikova dne 15. dubna 2014
120/14
Rada města bere na vědomí připomínku paní ……….. k Usnesení zastupitelstva města ze dne 20.03.2014 č. 6 písm F
s tím, že zachování cesty bude zajištěno.
6 pro, 1 omluven
121/14
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor restaurace v Městském klubu kultury ve Cvikově v ulici
Nerudova č.p. 496 firmě ALBION TRADE LTD o.s., Praha 2, Karlovo náměstí 290/16, jako jedinému zájemci o
pronájem nebytových prostor, a to na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu za cenu 400 Kč/m²/rok +
energie.
6 pro, 1 omluven
129/14
Rada města pověřuje starostku města Mgr. Šárku Jakobi podpisem Smlouvy o kontrolní činnosti s firmou ACONTIS
s.r.o., Česká Lípa k provedení veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Bohumila Hynka
Cvikov p.o. a Domu dětí a mládeže Cvikováček, p.o. za rok 2013.
5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen
131/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-4012705/S001, CL-Cvikov, K Rybníčku ppč.470/7, úpr. NN mezi Městem Cvikov
a ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupenou LAMAL s.r.o. Pertoltice pod Ralskem) pro zřízení, umístění
a provozování zařízení NN na p.p.č. 3552/1, 3435/1, 3796, 470/4 a 470/8 v kú Cvikov. Rozsah služebnosti je 53 m2.
Jednorázová úhrada za zřízení právo služebnosti je 5 000,- Kč bez DPH.
5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen
132/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemena – služebnosti mezi Městem Cvikov
a …………………….. pro zřízení, uložení, provozování, vjezdu (přístupu) za účelem údržby a opravy vedení
vodovodu a vodovodní přípojky (pro RD na p.p.č 2979/17) na p.p.č.3718/1 a 2979/16 v kú Cvikov. Vše dle GP.
Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen
133/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemena – služebnosti mezi Městem Cvikov a
……………………. pro zřízení, uložení, provozování, vjezdu(přístupu) za účelem údržby a opravy vedení
kanalizační přípojky (pro RD čp.278) na p.p.č.3572 v kú Cvikov. Vše dle GP. Právo služebnosti se zřizuje
bezúplatně.
5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen
134/14
Rada města Souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Ing.Václav Pavlík, Liberec IČ – 13340301.
Konečná cena 96 000,- Kč.
Poptávkové řízení - nabídky na PD (projektové práce, zaměření stávajícího stavu a inž.činnost) akce „Rozdělení
objektu Komenského čp.99, Cvikov“. (Ing. Václav Pavlík – 96 000,- Kč, Projektový ateliér DAVID – 110 110,- Kč
s DPH, Ing.Kateřina Iwanejko – 97 930,- Kč)
6 pro, 1 omluven
135/14
Rada města projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 3. měsíc 2014.
136/14
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru:
A) v č.p. 99/Cvikov I – skladovací (kancelářské) prostory o výměře 12,96 m²
žadatel: ………………………; účel: uskladnění zeleniny pro prodej na tržnici
pronájem na dobu neurčitou, nájemné 500,- Kč/m²/rok (bez energií a služeb)
6 pro, 1 omluven

B) v č.p. 496/Cvikov II – sklepní prostory o výměře 35,30 m²

žadatel: …………………..; účel: zkušebna kapely
pronájem na dobu neurčitou s 3měs. výpovědní lhůtou, nájemné 400 Kč/m²/rok (bez energií a služeb)
6 pro, 1 omluven
137/14
Rada města souhlasí s dočasným bezúplatným užitím pozemků
p.p.č. 1193/2 o výměře 4522 m² a p.p.č. 1196 o výměře 2892 m² v k.ú. Lindava
žadatel: JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, středisko Platan, Praha
účel: dětský letní tábor 180. oddílu Veneta; doba konání: 30.06.-20.07.2014, celkem osob cca 30
na pozemcích budou vybudovány stany (bez pevných základů); před započetím akce bude zajištěno posečení; třídění
odpadu (kompostovatelný do odpadní jámy, komunální odvozem na sběrný dvůr); zásobování vč. pitné vody zajistí
vlastní dopravou; dovoz materiálu pro stavbu tábora vč. inventáře i následný odvoz bude zajištěn jedním nákladním
vozidlem; dodrženy budou podmínky stanovené Lesy ČR v Souhlasu čj. LCR239-650/2014 ze dne 10.04.2014.
5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen
139/14
Rada města bere na vědomí geodetické vytyčení ve Vančurově ulici k.ú Cvikov, kterým bylo zjištěno, že sklepy
jsou součástí pozemku ppč. 560/1 ve vlastnictví………………... Město Cvikov má uzavřené nájemní smlouvy
na 2 sklepy s nájemci ……………….; nájem 63,- Kč/rok, proto rada města pověřuje odbor správy majetku
vyrozumět stávající nájemce a smlouvy zrušit.
6 pro, 1 omluven
140/14
Rada města revokuje usnesení č. 112/14 z 01.04.2014, kterým RM doporučila ZM odkoupení pozemku do vlastnictví
města: p.p.č. 123 v k.ú. Lindava od Statutárního města Ústí nad Labem, účel: pozemkem vede lindavský vodovod;
vlastník preferuje zřízení věcného břemena, následně převod do vlastnictví města darovací smlouvou .
6 pro, 1 omluven
141/14
Rada města schvaluje prodloužení termínu pro realizaci usnesení ZM č. 14/D) a)+b)+d)+f) ze dne 05.11.2013
do 30.05.2014.
6 pro, 1 omluven

