Informace z 14. schůze Rady města Cvikov ze dne 07. 07. 2015
Usnesení č. 254/15
Rada města, v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 7 B) z 24. 06. 2015, vyhodnotila doručené nabídky
na prodej pozemků p.p.č. 2430/1-části (z 1104 m²; vyjma 5m pruhu k p. p. č. 2430/8) a p.p.č. 2430/6
(1445 m²) v k. ú. Cvikov a schvaluje prodej za nabídnutou kupní cenu 101 Kč/m2 a uzavření kupní
smlouvy s …………………, do společného jmění manželů; kupující hradí náklady související s převodem.
Usnesení č. 255/15
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor na st.p.č. 87/1 (19,46 m2) v k.ú. Cvikov, účel sklad
zeleniny, nájemné 500 Kč/m2/rok (bez energií a služeb), a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
………………., Jablonec nad Nisou.
Usnesení č. 256/15
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 797 (427 m2), účel sekání trávy, minimální
nájemné 0,10 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s …………………., Cvikov.
Usnesení č. 257/15
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 9. 7. 2015
a 10. 7. 2015 do 24:00 hodin.
Usnesení č. 258/15
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Cvikov I, Boženy
Němcové 159 mezi nájemcem panem ……………… a paní ……………… na dobu jednoho roku.
Usnesení č. 259/15
Rada města souhlasí s průjezdem cyklistického závodu DAAK Tour městem Cvikov dne 29. 08. 2015
v době od 13:00 do 16:00 hodin.
Usnesení č. 260/15
Rada města souhlasí s návrhem Likvidační komise ze dne 26. 06. 2015 pod bodem 3. a) zveřejnit na úřední
desce prodej tiskárny za minimální cenu 1.000 Kč, současně souhlasí se způsobem prodeje (vyhodnocení
nejvýhodnější nabídky provede po 15 denní lhůtě zveřejnění tajemník MÚ Ing. Peter a předseda LK p. Vrabec,
prodej nejvyšší nabídce) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
Usnesení č. 261/15
Rada města souhlasí s převodem majetku ič. 5964/01 počítač v pořizovací hodnotě 15.500 Kč, ič. 5477/01
notebook Aspire v pořizovací hodnotě 22.990 Kč k hospodaření p.o. DDM Cvikováček (v souladu
s Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině p.o. DDM č.j. MUC-3598/2009, čl. V, odst. 5.2.)
Usnesení č. 262/15
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. 263/15
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů v celkové výši 7.040 Kč pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí informaci vedoucí odboru správy majetku města, že Rozsudkem Krajského
soudu v Ústí nad Labem sp. Zn. 29Co 15/2015-73 z 14. 04. 2015 byl potvrzen rozsudek OS Česká Lípa
č. j. 7 C 113/2013-55 z 23.09.2014
Rada města bere na vědomí oznámení o konání táborů v době letních prázdnin na táborových základnách
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček.

Rada města bere na vědomí zprávu o vyřazování majetku dle návrhů likvidační komise.
Rada města bere na vědomí uzavření příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II
v období letních prázdnin od 13. 07. do 07. 08. 2015.
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