Informace z 11. schůze Rady města Cvikov ze dne 07. 06. 2016
Usnesení č. 168/16
Rada města souhlasí s výměnou bytu č. 5 ve Vančurově ulici č. p. 261, Cvikov II za byt č. 2 v Palackého
ulici č. p. 202, Cvikov II na základě žádosti č. j. MUC-2792/2016 paní ……………; nájemní smlouva bude
uzavřena od data po ukončení rekonstrukce na dobu určitou 1 roku.
Usnesení č. 169/16
Rada města schvaluje přijetí peněžitých darů v celkové výši 9 600 Kč a nepeněžitých darů ve výši 500 Kč
na akci Pohádkový les na základě žádosti příspěvkové organizace Dům děti a mládeže Cvikováček.
Usnesení č. 170/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přihlásit se do dotačního titulu „Pro méně odpadu“
na pořízení kompostérů pro občany města Cvikova.
Usnesení č. 171/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet
města za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez výhrad.
Usnesení č. 172/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok 2015.
Usnesení č. 173/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Cvikov a
…………… a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
Usnesení č. 174/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Cvikov a
…………… a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
Usnesení č. 175/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Cvikov a
…………… a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
Usnesení č. 176/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování GP
pro zřízení věcných břemen (služebností) po dokončení stavby vodovodu v Lindavě a Svitavě mezi
Městem Cvikov a Geoplán CZ spol. s r.o.
Usnesení č. 177/16
Rada města souhlasí s navrhovanou stavbou – Stavební úpravy – nástavba za účelem zřízení služebního
bytu na adrese Cvikov, Cvikov II, Sídliště č. p. 591.
Usnesení č. 178/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodat pozemek p. p. č. 3435/1
v k. ú. Cvikov. Současně ukládá odboru správy majetku, aby nájemce vyzval k zajištění pořádku na pozemku.
Usnesení č. 179/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek p. p. č. 62/26 (75 m²)
v k. ú. Lindava, min. cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost ……………, Cvikov.
Usnesení č. 180/16
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Cvikov st.p.č. 355 (100 m²), st.p.č. 356 (273 m²),
st.p.č. 357 (106 m²), p.p.č. 373 (162 m²) a p.p.č. 374 (109 m²), účel zahrada a výstavba garáže,
min. nájemné 1,50 Kč/m2/rok; na žádost.
Usnesení č. 181/16
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Lindava p.p.č. 101 (1107 m²), 346/3 (569 m²),
434/1 (1649 m²), 447-část dle zákresu (cca 2420 m²), 450/1-část dle zákresu (cca 1668 m²), 458-část dle
zákresu (cca 1250 m²), 520/1 (2174 m²), 597/1 (4453 m²), 2101/1-část dle zákresu (cca 366 m²), 2102-část
dle zákresu (cca 185 m²), 2062 (2406 m²), 2359/8 (57 m²), účel: sečení travního porostu min. nájemné
0,10 Kč/m2/rok; na žádost. Současně ukládá odboru správy majetku uvést do souladu s evidencí katastru
nemovitostí trasu místní komunikace na p.p.č. 450/1.

Usnesení č. 182/16
Rada města souhlasí s narovnáním hranic pozemků v rámci nového mapování k. ú. Cvikov dle návrhu
s dotčením pozemků
a) p. p. č. 2867/1, 3708 a současně s opravou chybného zákresu katastrální hranice s k. ú. Drnovec,
b) p. p. č. 2883/28, 2885/4, 2885/13, 2885/17, 2885/20, 2885/21, 2885/22, 2885/24.
Usnesení č. 183/16
Rada města revokuje usn. č. 115/16 ze dne 12. 04. 2016, na žádost Českého svazu včelařů, o. s. – základní
organizace Cvikov č. j. MUC-3038/2016.
Usnesení č. 184/16
Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje
a Městem Cvikov na 2 kusy tabletu Lenovo A 10-70 LTE včetně příslušenství a nainstalovaného
softwaru v celkové hodnotě 19 309,18 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů ve Cvikově a současně pověřuje
starostu jejím podpisem.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Špatné označení jednosměrné ulice u benzinové pumpy – prověří starosta se stavebním a investičním technikem
Možnost rezervace parkovacích míst – rezervace pouze pro osoby s průkazem zdravotního postižení
Vyvýšena vodovodní šachta na pozemku města – na místě prověří stavební a investiční technik
Kontrola usnesení
Směrnice pro technologický postup napojování komunikace – předložený návrh bude doplněn a konečná verze
schválena na jednání rady města dne 21. 06. 2016
Sběrný dvůr ve Cvikově – konečné rozhodnutí o cenách za suť a pneumatiky bude na jednání rady města dne
21. 06. 2016
č. 18/16 – Rada města bere na vědomí informaci k plnění usnesení č. 18/16 – k narovnání stavu v terénu
s evidencí katastru nemovitostí dojde, na základě nových skutečností, v rámci nového mapování
k. ú. Cvikov.
č. 81/16 – ohledně užívání pozemků bude osobně jednáno s paní ………….
č. 131/16 – dosud bez stanoviska OV (připomenuto 06. 06. 2016)
č. 130/16 – GP v řízení (předběžný návrh po konzultaci s panem starostou připomínkován)
č. 129/16 – GP v řízení
č. 296/15 – hranice se sousedními vlastníky odsouhlasena, po doručení souhlasného prohlášení (vč. GP) a jeho
zápisu do katastru nemovitostí bude záležitost předložena k projednání
č. 379/15 – GP se dotváří ve spolupráci s libereckým katastrálním pracovištěm (provádějí nové mapování)
č. 380/15 – souvisí s předchozím bodem
č. 461/15 – Rada města bere na vědomí informaci k plnění usnesení č. 461/15, na základě nových skutečností
schvaluje dokončení geometrického plánu dle návrhu s tím, že konečné projednání záležitosti
proběhne po zápisu věcného břemena s SVS, a.s. do katastru nemovitostí.
č. 424/15 a 427/15 – navázáno na usn. č. 461/15
Vyřazení z kontroly usnesení
Vyřazení majetku příspěvkové organizace – starosta informoval ředitele příspěvkových organizací ústně

