Informace z 9. schůze Rady města Cvikova dne 29. dubna 2014
140/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4010807/VB/003
CL-Cvikov Lindava rozšíření kNN ppč.360 mezi Městem Cvikov a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupenou
GA Energo technik, s.r.o. Plzeň) pro zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č.362 v kú
Lindava (Lenča Jiří). Rozsah služebnosti vše dle GP 519-119/2013. Jednorázová úhrada za zřízení právo služebnosti
je 3 000,- Kč bez DPH.
5 pro, 2 omluveni
141/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu mezi Městem Cvikov a firmou JAKUB a.s. Praha pro zřízení, uložení, provozování, vjezdu
(přístupu) za účelem údržby a opravy vedení vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace
a dešťové kanalizace na p.p.č.3709, 2883/28 a 2885/22 v kú Cvikov. Rozsah služebnosti nad 25 bm. Jednorázová
úhrada 5 000,- Kč bez DPH.
5 pro, 2 omluveni
142/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Ohře, s.p. Chomutov a Městem
Cvikov na zřízení, provozování, udržování a opravu stavby Obnovy protipovodňové hráze Cvikov na p.p.č.3783/2
v kú Cvikov. Rozsah služebnosti vše dle GP č. 44/2014. Jednorázová úhrada 3 750,- Kč bez DPH (výpočet
dle podmínek Povodí Ohře s.p.).
5 pro, 2 omluveni
143/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012176/VB001
CL-Cvikov, Nádražní st.p.1440, úpr.kNN mezi Městem Cvikov a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupenou
VAMA s.r.o. Vilsnice) pro právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na
p.p.č.3680/3 v kú Cvikov pro st.p.č.1440 v kú Cvikov (Straka Jan). Rozsah služebnosti vše dle GP č. 1732-258/2013.
Jednorázová úhrada za zřízení právo služebnosti je 3 000,- Kč bez DPH.
5 pro, 2 omluveni
144/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012172/VB001
CL-Cvikov, Březová ppč. 2898/2, úpr.kNN mezi Městem Cvikov a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupenou
VAMA s.r.o. Vilsnice) pro právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy
na p.p.č.2890/5 v kú Cvikov pro p.p.č.2898/2 v kú Cvikov (Langer Karel). Rozsah služebnosti vše dle GP č. 1673259/2013. Jednorázová úhrada za zřízení právo služebnosti je 1 000,- Kč bez DPH.
5 pro, 2 omluveni
145/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Městem Cvikov a ……………… pro oprávnění vstupu a vjezdu za účelem údržby a opravy
vedení vodovodní přípojky na p.p.č.2368 v kú Lindava pro RD čp.109. Rozsah služebnosti cca 2 bm. Právo
služebnosti se zřizuje bezúplatně.
5 pro, 2 omluveni
146/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Městem Cvikov a SVJ Martinovo údolí čp.469 pro oprávnění vstupu a vjezdu za účelem
údržby a opravy vedení vodovodní přípojky
na p.p.č.3863/1 v kú Cvikov pro bytový dům čp. 469.
Rozsah služebnosti cca 11,5 bm. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
5 pro, 2 omluveni
147/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Městem Cvikov a SVJ Martinovo údolí čp.470 pro oprávnění vstupu a vjezdu za účelem
údržby a opravy vedení vodovodní přípojky na p.p.č.3863/1 v kú Cvikov pro bytový dům čp. 470.
Rozsah služebnosti cca 13 bm. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
5 pro, 2 omluveni

148/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Městem Cvikov a SVJ Martinovo údolí čp.494 pro oprávnění vstupu a vjezdu za účelem
údržby a opravy vedení vodovodní přípojky na p.p.č.3863/1 v kú Cvikov pro bytový dům čp. 494.
Rozsah služebnosti cca 1 bm. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
5 pro, 2 omluveni
149/14
Rada města souhlasí s realizací a s provedením výběrového řízení na vodovodní přípojku u bytových domů
ve Cvikově, ul. Martinovo údolí.
5 pro, 2 omluveni
152/14
Rada města souhlasí s bezúplatným pronájmem nebytových prostor v Multifunkčním centru Sever ve Cvikově
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce Českému svazu včelařů, o.s. – základní organizaci Cvikov IČO
720 888 51
5 pro, 2 omluveni
153/14
Rada města souhlasí s tím, aby Český svaz včelařů, o.s. – základní organizace Cvikov IČO 720 888 51, využil adresu
Městského úřadu Cvikov k registraci oficiální adresy základní organizace Cvikov.
5 pro, 2 omluveni
156/14
Rada města souhlasí s povolením výjimky v počtu dětí pro MŠ Cvikov, Jiráskova 88, příspěvková organizace,
na školní rok 2014/2015 dle návrhu – 1. a 2. třída po 26 dětech, 3. a 4. třída po 28 dětech.
4 pro, 1 nepřítomen pan Jiří Jirák, 2 omluveni
159/14
Rada města schvaluje likvidaci majetku nepatrné hodnoty ze sociálních pohřbů (vypravovatel pohřbů Město
Cvikov), a to odvozem na sběrný dvůr.
a) č.j. MUC-1600/2013, Usnesení č. 35D 588/2013-14 (televizor, držák na TV, hodinky Casio s kovovým řemínkem
b) č.j. MUC-458/2013, Usnesení č. 12D 64/2013-43 (hodinky Prim Quartz s koženým řemínkem)
c) č.j. MUC-4270/2011, Usnesení č. 35D 1254/2011 (hodinky JVD s kov. řemínkem, prstýnek-žlutý kov s kamínky)
d) č.j. MUC-567/2009,Usnesení č. 46D 191/2009-97 (hodinky Quartz s kovovým řemínkem)
5 pro, 2 omluveni
162/14
Rada města schvaluje pronájem
A) p.p.č. 758/2 v k.ú. Naděje o výměře 1318 m²; KN: TTP; ÚP: LaP
p.p.č. 816/5 v k.ú. Naděje o výměře 1429 m²; KN: TTP; ÚP: LaP+pozemky plnící fci lesa
žadatel: ……………….; účel: sekání trávy
za cenu: 0,10 Kč/m²/rok
5 pro, 2 omluveni
B) p.p.č. 846/25 v k.ú. Cvikov o výměře 145 m²; KN: zahrada; ÚP: ČOÚ-kolektivní
p.p.č. 3601/11 v k.ú. Cvikov o výměře 211 m²; KN: ostatní-jiná plocha; ÚP: komunikace
žadatel: ..………….., Cvikov, účel: zahrada
za cenu: 1,50 Kč/m²/rok
5 pro, 2 omluveni

163/14
Rada města schvaluje pronájem objektu bez čp/če, stavba technického vybavení, na st.p.č. 1465 v k.ú. Cvikov;
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: čistě obytné území-kolektivní
žadatel: …………………., Cvikov; účel: skladovací prostor
za cenu: 400,- Kč/m²/rok bez služeb
5 pro, 2 omluveni

