Informace z 13. schůze Rady města Cvikov ze dne 04. 07. 2016
Usnesení č. 201/16
Rada města souhlasí s přijetím nepeněžitých darů v celkové výši 5 333 Kč pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I na základě její žádosti č. j. MUC-3460/2016.
Usnesení č. 202/16
Rada města schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I
mimořádnou odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 203/16
Rada města nesouhlasí s pronájmem nebytového prostoru na adrese Cvikov I, Komenského 99
na st. p. č. 87/1 k uskladnění nábytku na základě žádosti ………………. č. j. MUC-3486/2016.
Usnesení č. 204/16
Rada města schvaluje pronájem pozemků 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 s podmínkou stavby dočasného charakteru, nájemné 1,50 Kč/m2/rok, současně pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy s ……………, Cvikov.
Usnesení č. 205/16
Rada města schvaluje pronájem pozemků 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, nájemné 0,10 Kč/m2/rok,
současně pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 4 Nájemní smlouvy č. 0391 s ……………., Cvikov.
Usnesení č. 206/16
Rada města odkládá na základě vyjádření Osadního výboru Lindava – Svitava (v návaznosti na usnesení rady
města č. 131/16 ze dne 26. 04. 2016) projednání žádosti o prodej pozemku p. p. č. 124/1 v k. ú. Lindava
č. j. MUC-2003/2016 do vypracování projektové dokumentace (technické studie) autobusových zastávek
v rámci akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy – zálivy autobusových zastávek“, a eventuálně
do vypracování geometrického plánu.
Usnesení č. 207/16
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Základní kynologické organizace
Cvikov č. 054 na pořádání Klubové výstavy vítězů německých ovčáků, která se uskuteční ve dnech
06. – 07. 08. 2016 na fotbalovém hřišti ve Cvikově.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí uzavření mateřské školy příspěvkové organizace Základní a mateřská škola
Bohumila Hynka Cvikov v době od 11. 07. 2016 do 26. 08. 2016.
Žádost o narovnání dlužené částky č. j. MUC-3338/2016 – bude řešena v rámci rozpočtu města na rok 2017
Žádost o příspěvek na odměnu hráčů SKST Cvikov č. j. MUC-3379/2016 – usnesení o poskytnutí příspěvku
nebylo přijato
Organizační změny městského úřadu – konečné rozhodnutí o organizační změně bude schváleno na jednání
rady dne 16. 08. 2016
Kontrola usnesení
Stezka pro chodce – o umístění zábran na stezce pro chodce u benzinové pumpy bude rozhodnuto na jednání
rady města dne 16. 08. 2016
Sběrný dvůr – konečné rozhodnutí ohledně poplatku za suť a pneumatiky bude na jednání rady města
dne 16. 08. 2016
Vyřazení z kontroly usnesení
Kniha o Cvikově – starosta jednal se starostou Mimoně, v měsíci říjnu či listopadu 2016 budou známy náklady
na vydání knihy o Cvikově
Usnesení č. 131/16 – viz 206/16

