Informace z 8. schůze Rady města Cvikov ze dne 26. 04. 2016
Usnesení č. 121/16
Rada města odkládá projednání žádosti č. j. MUC-1882/2016 ze dne 11. 04. 2016 o výměnu bytu č. 5 za byt
č. 2 na adrese Cvikov, Cvikov II, Mánesova 539 do vyřešení dědického řízení po zemřelém nájemci bytu č. 2
a ukládá paní Květuši Tomkové prověřit informace uváděné v žádosti ohledně vybavení bytu č. 5.
Usnesení č. 122/16
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 - Festivalu Barabanfest
ve venkovních a vnitřních prostorách Multifunkčního kulturního centra Sever ve dnech 20. 5. 2016
a 21. 5. 2016 vždy do 01:00 hodin následujícího dne.
Usnesení č. 123/16
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. 2016 do 24:00 hodin.
Usnesení č. 124/16
Rada města zamítá žádost č. j. MUC-2125/2016 ze dne 22. 04. 2016 o výměnu oken v nájemním bytě č. 5
na adrese Cvikov, Cvikov II, Mánesova 544.
Usnesení č. 125/16
Rada města nesouhlasí se zastavením exekuce dle Usnesení Exekutorského úřadu Liberec – soudní exekutor
JUDr. Soňa Karasová ze dne 20. 04. 2016 č. j. 36 Ex 419/2016-14, neboť vymáhání exekučního příkazu není
časově omezené a lze jej vymáhat i nadále.
Usnesení č. 126/16
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na organizaci
5. CVIKOVSKÉHO AVON POCHODU (29. 05. 2016) na základě žádosti č. j. MUC-2162/2016 ze dne
25. 04. 2016.
Usnesení č. 127/16
Rada města povoluje vjezd na místní komunikaci na p. p. č. 568/1 v k. ú. Drnovec vlastníkům nemovitostí
1, 9, 11, 12, 13, 49, 50 a 83, jejich rodinným příslušníkům a dopravní obsluze.
Usnesení č. 128/16
Rada města schvaluje inventarizační zprávu z průběhu inventury za rok 2015
Usnesení č. 129/16
Rada města odkládá projednání žádosti o prodej části pozemku p. p. č. 568/1 v k. ú. Drnovec
č. j. MUC-1353/2016 do vypracování geometrického plánu.
Usnesení č. 130/16
Rada města odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p. p. č. 223/3 v k. ú. Lindava
č. j. MUC-1577/2016 do vypracování geometrického plánu.
Usnesení č. 131/16
Rada města odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p. p. č. 124/1 v k. ú. Lindava
č. j. MUC-2003/2016 do vyjádření osadního výboru, a eventuelně do vypracování geometrického plánu.
Usnesení č. 132/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek p. p. č. 394/2
v k. ú. Lindava, cena 40 Kč/m2 do vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, Liberec.
Usnesení č. 133/16
Rada města souhlasí s narovnáním hranic pozemků v rámci nového mapování k.ú. Cvikov dle návrhu
s dotčením pozemků:
a) p. p. č. 3710/1, 2883/9, 2883/10 a 3710/4;
b) p. p. č. 2881/7, 2874/31 a 2881/19;
c) p. p. č. 2883/4, 2885/35, 2883/31, 2883/30, 2883/28 a 2883/40;
d) p. p. č. 3709 a 2865/12 a hranici s k. ú. Drnovec;
a otevřením jednání ve věci směny oplocené části městského pozemku p. p. č. 3519/15 za p. p. č. 315,
na kterém je část místní komunikace sokl s křížem.

Usnesení č. 134/16
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro nejlepší sportovce a trenéra Města Cvikov
za rok 2015 ve výši 5 000 Kč. Sportovcem roku 2015 budou vyhlášeny Ivana Loubková, Kateřina Loubková
a Andrea Kameníková a trenérem roku 2015 pan Marek Jakobi.
Usnesení č. 135/16
Rada města souhlasí se změnou umístění nových autobusových zastávek, které byly určeny pro Lindavu,
na Sídlišti směrem od Nového Boru a dále u Gatesu na výjezdu ze Cvikova směrem na Liberec a dále
schvaluje rekonstrukci autobusové zastávky u benzinové pumpy směrem od Nového Boru.
Usnesení č. 136/16
Rada města souhlasí s 10% účastí na spolufinancování malého projektu Cíle 3 na zabezpečení vláčku
Cvikov – Jonsdorf – Oybin.
Usnesení č. 137/16
Rada města souhlasí se zřízením sídla občanského sdružení FK – Cvikov na adrese Cvikov, Cvikov I,
Československé armády 358.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
-

Rada města bere na vědomí pořádání ohňostroje dne 30. 04. 2016 v 21:00 hodin na hrázi Veselák.

-

Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I v době od 11. 07. 2016
do 05. 08. 2016.
Dotace 2016 – aktuální informace k žádosti o dotaci na opravu Sokolovny a na Komunitní dům seniorů
Stezka pro chodce u benzinové pumpy – starosta města bude jednat s vedoucím odboru dopravy v Novém
Boru ohledně zabezpečení této stezky pro chodce
Kácení stromů ve Cvikově ve Wolkerově ulici – informace k tomuto zajistí ekoložka města (místní
šetření)
Sloupy veřejného osvětlení v Malé ulici – město zabuduje na vlastní náklady dvě chráničky
do zrekonstruované komunikace, aby ČEZ při zabudování elektrického vedení do země nezasáhl
do zrekonstruované ulice Malá

-

Kontrola usnesení rady
- bazén – konečné rozhodnutí na jednání rady dne 10. 05. 2016
- usnesení č. 73/16 – plnění zajistí stavební a investiční technik, aby mohla být případná možnost
bezplatného převodu do majetku města řešena na jednání zastupitelstva dne 19. 05. 2016
Vyřazení z kontroly usnesení
- sportovec roku – viz usnesení č. 134/16

