Informace z 12. schůze Rady města Cvikov ze dne 21. 06. 2016

Usnesení č. 185/16
Rada města zamítá žádost 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 z důvodu uzavření kupní smlouvy na byt č. 2.
Usnesení č. 186/16
Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 8 na adrese Cvikov II, Mánesova 544 na základě
žádosti č. j. MUC-3044/2016; veškeré náklady s výměnou 3 ks oken hradí nájemce bytu.
Usnesení č. 187/16
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 veřejného promítání filmů v Letním kině ve dnech
07. 07. 2016 a 08. 07. 2016 do 24:00 hodin.
Usnesení č. 188/16
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 - Pytlácké noci v areálu
Letního kina 02. 07. 2016 do 24:00 hodin.
Usnesení č. 189/16
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 sportovní a kulturní akce Rodeo Lindava na pozemku u domu
č. p. 198 v Lindavě a to od 12:00 hodin dne 25. 06. 2016 do 02:00 hodin dne 26. 06. 2016.
Usnesení č. 190/16
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Cvikov II, Mánesova 545
ke dni 15. 07. 2016 na základě žádosti č. j. MUC-3293/2016 ze dne 20. 06. 2016.
Usnesení č. 191/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření číslo 3 dle návrhu.
Usnesení č. 192/16
Rada města schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu dle návrhu. Příjmy a výdaje rozpočtu se nezvýší. Celkové
příjmy budou ve výši 68 618 408,- Kč a celkové výdaje budou ve výši 71 118 408,- Kč.
Usnesení č. 193/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se stavbou plynovodní a vodovodní přípojky na p. p. č.3519/15 v k. ú. Cvikov mezi Městem
Cvikov a …………… a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 194/16
Rada města schvaluje Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací
(včetně havárií), pro ukládání inženýrských sítí.
Usnesení 195/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 6 E) z 11. února 2016 z důvodu, že
kupující nesplnil podmínku realizace převodu ve stanovené lhůtě.
Usnesení 196/16
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města ze dne 31. 03. 2016
č. 7 D)a) a 7 D)b) do 31. 08. 2016.
Usnesení 197/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 542 (217 m²)
a p. p. č. 552/2 (4 m²), účel sjednocení vlastnictví, kupní cena 2.210 Kč + správní poplatek za vkladové řízení,
současně doporučuje schválit kupní smlouvu čj.S-28/2016 s Majetkovou, správní a delimitační unií
odborových svazů, Praha, IČ 00469483.
Usnesení 198/16
Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. 0119 dle návrhu, předmětem nájmu
nadále bude část pozemku p. p. č. 756/1-dle zákresu (2360 m2) a p.p.č. 762/1-dle zákresu (800 m2), ostatní
ujednání smlouvy beze změny; současně pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy č. 0119.

Usnesení 199/16
Rada města revokuje usnesení rady města č. 188/14 ze dne 13. 05. 2014 a schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou na bytovou jednotku č. 574/3 v č. p. 574, Cvikov II (Sídliště) s …………..
s tím, že došlo ke vzájemnému zápočtu dlužné částky za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu a
nákladů na rekonstrukci této bytové jednoty uhrazených ………………….., které byly vypočítány investičním
a stavebním technikem města.
Usnesení 200/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací opravy střechy Sokolovny
dle vypracované projektové dokumentace s financováním z rozpočtu města na rok 2016 a pověřuje
starostu města zadáním výběrového řízení.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II v době od 18. 07. 2016
do 12. 08. 2016.
Sekání trávy ve městě – rozdělení kompetencí Služeb města Cvikova, s. r. o. a zaměstnanců veřejně
prospěšných prací

Vyřazení z kontroly usnesení
Usnesení č. 121/16 – viz usnesení č. 185/16
Vyvýšená vodovodní šachta na pozemku města – skutečný stav zjištěn starostou města
Značení jednosměrné ulice u benzinové pumpy – zajistí stavební a investiční technik
Nabídka kulturního domu k činnostem DDM Cvikováček – kulturní dům v Nerudově ulici nebude
k činnostem DDM Cvikováček využíván
Směrnice pro technologický postup napojování komunikací – viz usnesení č. 194/16

