Informace z 10. schůze Rady města Cvikov ze dne 24. 05. 2016
Usnesení č. 156/16
Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením 10 ks pivních setů pro pořádání 9. ročníku
Cyrilometodějských slavností pořádaných na Krompachu dne 02. 07. 2016 na základě žádosti Sdružení
pro Krompach z. s.
Usnesení č. 157/16
Rada města neschvaluje objednávku 5 knih Anthropoid – pravdivý příběh za cenu 2 000 Kč na základě
žádosti Centra české historie, o. p. s. o spolupráci při vydání této knihy.
Usnesení č. 158/16
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ………….. a předání pamětního listu panu
Jaroslavu Kluchovi za jeho dlouholetou práci pro Zpravodaj města Cvikova (36 let).
Usnesení č. 159/16
Rada města doporučuje připravit materiál na jednání zastupitelstva města ohledně žádosti o dotaci
„Pro méně odpadu“ a pověřuje starostu města vypracováním ankety a rozesláním mezi občany ohledně
zájmu o kompostér a s tím, že kdo bude mít zájem o kompostér, nebude mít popelnici na bio odpad.
Usnesení č. 160/16
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 91/3-část (373 m2), účel zahrada k čp. 98,
Cvikov I, nájemné 1,50 Kč/m2/rok; současně pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 Nájemní smlouvy
č. 0160 s ………………………….., Praha.
Usnesení č. 161/16
Rada města nesouhlasí s návrhem ……………………. a trvá na svém původním stanovisku započítat
vynaložené náklady na opravu bytu č. 3 na adrese Cvikov II, Sídliště 574 oproti dlužné částce za
nájemné a služby spojené s užíváním tohoto bytu, s tím, že se uzavře nájemní smlouva na uvedený byt
s manželi ………… na dobu neurčitou. V případě, že nebude tento návrh ze strany manželů ………………….
akceptován, bude město nuceno přistoupit k vyklizení bytu, který je používán bez právního titulu.
Usnesení č. 162/16
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. 163/16
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. 164/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (číslo stavby CL 010038)
mezi Městem Cvikov a SVS a.s. Teplice v rámci stavby „Cvikov – Mlýnská K CL 006002 – rekonstrukce
splaškové kanalizace tj. vybudování škrtící stoky“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 165/16
Rada města schvaluje uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IP-12-4006557/VB/03, CL Cvikov, Mar.Údolí ppč.491/4, příp. NN
mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená BIMONT s.r.o. Liberec a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 166/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD
(technické studie) autobusových zastávek v rámci akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy – zálivy autobusových
zastávek“ mezi Městem Cvikov a Ing. Zbyněk Nýdrle.

Usnesení č. 167/16
Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Cvikov a VOKA CL s. r.o., Zahrádky na provedení
rekonstrukce vodovodní přípojky v Mateřské školce, Jiráskova č. p. 84, Cvikov II z důvodu havarijního
stavu přípojky. Cena 83 853 Kč s DPH; náklady budou hrazeny z investičního fondu mateřské školy.
Hlasování:
6 pro
1 omluven
Josef Zahrádka

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Sběrný dvůr ve Cvikově – řešena otázka zpoplatnění odkládání sutě a pneumatik do sběrného dvora; bude
dořešeno na dalším jednání rady 07. 06. 2016
Nabídka Kulturního domu k činnostem Domu dětí a mládeže Cvikováček – řešena nabídka rozšíření činnosti
DDM Cvikováček za určitých podmínek – konečné rozhodnutí o využití kulturního domu v Nerudově ulici
bude na jednání rady 07. 06. 2016
Smlouva o spolupráci mezi městem Cvikov a SVS a.s. ohledně úpravy komunikace Malá – stavební
a investiční technik sdělil informace o vysoutěžené ceně
Směrnice pro technologický postup napojování komunikace – připraví starosta se stavebním a investičním
technikem
Informace k inkluzi na základní škole
Kontrola usnesení
Informace k Usnesení RM č. 121/16 ze dne 26. 04. 2016 – projednání žádosti o výměnu bytu odloženo
do další rady, kdy budou zjištěny podrobnější informace od paní Tomkové a následně i vyslechnut názor
zbývajících členů rady.
Vyřazení z kontroly usnesení
Kácení stromů ve Wolkerově ulici – informace sdělila ekoložka města
Usnesení č. 148/16 – viz usnesení 166/16

