Informace z 9. schůze Rady města Cvikov dne 10. 05. 2016
Usnesení č. 138/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci JUDr. Jaroslava Švehly
k jednání na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 16. 06. 2016 od 10 hodin v Kuršnohorském
divadle v Teplicích, kdy je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem města
Cvikova na předmětné valné hromadě.
Usnesení č. 139/16
Rada města schvaluje prodej papírových tašek s potiskem motivu cvikovského kostela v Infocentru
v budově Multifunkčního kulturního centra Sever za následující ceny: malá taška 15 Kč/ks vč. DPH,
střední taška 20 Kč/ks vč. DPH a velká taška 25 Kč/ks vč. DPH. Sazba DPH bude stanovena Finančním
odborem MěÚ Cvikov.
Usnesení č. 140/16
Rada města Cvikov rozhoduje o vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl spolufinancování
ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu „Via Aqua“ – Voda je život, voda je zážitek –
příhraniční tematická stezka, který usiluje o získání dotace v rámci Programu spolupráce na podporu
příhraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Předpokládaná výše
spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu činí dle předpokládaného rozpočtu
projektu 32 231,80 EUR (870 258,60 Kč).
Usnesení č. 141/16
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 dle žádosti pořadatele
HC Cvikov v zastoupení ………. – od 19:00 hodin dne 25. 06. 2016 do 02:00 hodin dne 26. 06. 2016 na
hřišti Maracana ve Cvikově.
Usnesení č. 142/16
Rada města schvaluje užívání služebního vozidla panem ……………., který je koordinátorem veřejně
prospěšných prací.
Usnesení č. 143/16
Rada města prohlašuje, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy číslo 1/13 město Cvikov
není a nikdy nebylo vlastníkem silniční vegetace, ani na město nepřešla na základě zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce, který nabyl účinnosti dne
24. 05. 1991, dále v minulosti nebylo vydáno rozhodnutí soudu o vlastnictví nebo povinnosti údržby
silniční vegetace v průjezdním úseku v neprospěch obce ani nebyla s ŘSD ČR v minulosti uzavřena
smlouva či prohlášení o vlastnictví nebo údržbě silniční vegetace a pověřuje starostu JUDr. Jaroslava
Švehlu podpisem tohoto prohlášení.
Usnesení č. 144/16
Rada města schvaluje finanční dar ve výši 500 Kč pro TJ Spartak ČKD Žandov na Okresní běžeckou
ligu 2016.
Usnesení č. 145/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitých věcí dle návrhu; prodej bude
zprostředkovávat realitní kancelář EU-Grand REALITY s.r.o., Varnsdorf, IČ 25498410 (smlouva schválena
usnesením zastupitelstva města č. 6 L dne 11. 02. 2016).
Usnesení č. 146/16
Rada města schvaluje prodej knih v Infocentru v budově Multifunkčního kulturního centra Sever
za následující ceny: Lužické a Žitavské hory – Průvodce po krajině a jejích náladách za cenu 250 Kč/ks
vč. DPH, Příběhy lužických rozhleden za cenu 250 Kč/ks vč. DPH a Putování po stopách císaře
Karla IV. – Oybin za cenu 180 Kč/ks vč. DPH. Sazba DPH bude stanovena Finančním odborem
MěÚCvikov.
Usnesení č. 147/16
Rada města schvaluje vypracování studie na úpravu parčíku u Multifunkčního centra Sever
s položkovým rozpočtem a s jeho realizací v roce 2016 v případě, že budou na tuto akci finanční
prostředky v rozpočtu města na rok 2016, popř. s realizací v roce 2017, kdy se tato úprava zohlední
v rozpočtu města na rok 2017.

Usnesení č. 148/16
Rada města nedoporučuje postavit bazén pro veřejnost v areálu příspěvkové organizace Domu dětí
a mládeže Cvikováček.
Usnesení č. 149/16
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města ze dne 24. 06. 2015
č. 7 F) do 31. 12. 2016 s tím, že nejpozději do tohoto data bude zaplacena kupní cena.
Usnesení č. 150/16
Rada města souhlasí s využitím parcely č. 224 v k. ú. Lindava (trvalý travní porost – po dohodě s nájemcem
panem Lárišem) pro dočasné parkovací účely sklářského festivalu AJETOFESTU, který se bude konat dne
20. 08. 2016 v areálu firmy AJETO Lindava. Rada města souhlasí s konáním ohňostroje dne 20. 08. 2016
po 22:00 hodině v rámci AJETOFESTU (zajišťuje pan Aleš Josífek a dozoruje SDH Cvikov) a 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 AJETOFESTU dle žádosti pořadatele AJETO Lindava v sobotu 20. srpna 2016
od 09:00 hodin do 24:00 hodin a areálu firmy AJETO Lindava.
Usnesení č. 151/16
Rada města bere na vědomí zápis z Osadního výboru Lindava – Svitava a odkládá projednání žádosti
o zadání studie pro projekt zvýšení bezpečnosti chodců u autobusových zastávek do příštího jednání
rady z důvodu, že nebyla předložena cenová nabídka projektanta na vypracování této studie.
Usnesení č. 152/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření číslo 2 dle návrhu.
Usnesení č. 153/16
Rada města souhlasí s hostováním Cirkusu ASTRA, v zastoupení ředitele …………., Brandýs nad Labem,
IČ 48976784, na části pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 1096/1 (cca 200 m2) po dobu 14. – 15. 05. 2016
(tj. 2 dny), místní poplatek činí 3 Kč/m2/den bez energií a služeb.
Usnesení č. 154/16
Rada města souhlasí s narovnáním hranic pozemků v rámci nového mapování k.ú. Cvikov dle návrhu
s dotčením pozemků
a) p. p. č. 1261/3 a 1154/37, 1154/38, 1154/39, 1154/40, 1154/41, 1154/42, 1154/43;
b) p. p. č. 3812/1 a 1152/7, 1154/45, 1154/46.
Usnesení č. 155/16
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města ze dne 05. 11. 2015
č. 5 F) do 20. 06. 2016 s tím, že do tohoto data bude zaplacena kupní cena a následně uzavřena kupní
smlouva.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
- doplnění informací k usnesení č. 112/16 a č. 113/16 – upřesnění ceny
- informace k návrhu sportovního hřiště na Sídlišti ve Cvikově – studie bude předložena na ZM
- dotaz Nero Trade, s. r. o., Praha 9 – Kyje – město prozatím neuvažuje o výběrovém řízení spojeném
s pronájmem či prodejem městských nemovitostí pro účely provozování sázkových her ap.
- zpráva pro KHS v České Lípě – příspěvková organizace Základní umělecká škola Cvikov – výměna
osvětlení
- informace k restaurování pomníků padlým – v parku a na hřbitově
Kontrola usnesení rady
- Stezka pro chodce – umístění zábran – čeká se na vyjádření dopravního inspektorátu
- usnesení č. 73/16 – stavební a investiční technik zhodnotil stav mostů na p. p. č. 3816 v k. ú. Cvikov
a p. p. č. 2379 v k. ú. Lindava a doporučuje jednat ohledně jejich bezplatného převodu do majetku města
Vyřazení z kontroly usnesení
- bazén – viz usnesení č. 148/16

