Informace z 14. schůze Rady města Cvikov ze dne 16. 08. 2016
Usnesení č. 208/16
Rada města odkládá žádost č. j. MUC3889/2016 o odkoupení vozidla škoda fabia RZ 2L2 0221 do doby
pořízení nového vozidla pro Městskou policii města Cvikov.
Usnesení č. 209/16
Rada města zamítá žádost ………… ze dne 12. 08. 2016 č. j. MUC-3804/2016 o povolení prodloužení
podnájemní smlouvy a byt č. 6 na adrese Cvikov I, Boženy Němcové 159 z důvodu dluhů ……………
na poplatcích za komunální odpad.
Usnesení č. 210/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupit zahradní traktor na sekání trávy pro potřeby
FK Cvikov.
Usnesení č. 211/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu mezi Městem Cvikov a Libereckým kraje
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti pro období let 2017-2019.
Usnesení č. 212/16
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 akce „Sraz milovníků jízdních kol“ v areálu Kynologického
cvičiště ve Cvikově ve dnech 02. 09. – 04. 09. 2016 po obě noci do 02:00 hodin.
Usnesení č. 213/16
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč zapsanému spolku Babybox
pro odložené děti – STATIM na zřízení nového babyboxu v Liberci.
Usnesení č. 214/16
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Cvikov II, Mánesova 545
s …………. a zároveň revokuje usnesení rady města č. 168/16 ze dne 07. 06. 2016, kterým byla
…………… schválena výměna bytu č. 5 ve Vančurově ulici č. p. 261 a za byt č. 2 v ulici Palackého č. p. 202.
Usnesení č. 215/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města sloučit mateřské školy ve Cvikově od 01. 01. 2017, schválit
nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka
Cvikov a Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I a zrušit zřizovací listinu příspěvkové organizace
Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II s účinností od 01. 01. 2017.
Usnesení č. 216/16
Rada města schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček mimořádnou
odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 217/16
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4006706/VB002, CL Cvikov, Wolkerova ppč.1376/5, příp. NN
mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená GEZ spol. s r.o. a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 218/16
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4014663/VB/02, CL Cvikov, Nábřežní ppč. 2878/1, ppr. kNN
mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená BIMONT s.r.o. a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 219/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky na p.p.č.3517/1, 3541/1 a 3726/3 v k.ú. Cvikov
mezi Městem Cvikov a ……………, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 220/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se stavbou vodovodní přípojky na p.p.č.3517/1, 3541/1 a 3726/3 v k.ú. Cvikov mezi Městem
Cvikov a ……………., a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 221/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-124012552/VB001, CL Cvikov, Nábřežní, připojení zahrádek mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín zastoupená ELMO Schoř, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová
úhrada 5 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 222/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov
a OMOS spol. s r.o. v rámci provedení akce „Plynové vytápění spisovny MěÚ v objektu Cvikov čp. 99“.
Celková cena díla 165 758,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 223/16
Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Výměna kotlů v objektu MěÚ Cvikov.
Usnesení č. 224/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov
a Jan Krejčí – Pokrývačství, tesařství, klempířství na provedení akce „Výměna střešního pláště objektu
Sokolovny ve Cvikově“. Celková cena díla 1 012 119,- Kč bez DPH, 1 224 664,- Kč s DPH.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Žádost SMC č. j. MUC-3338/2016 o narovnání dlužné částky – na jednání rady se dostavili zástupci
SMC spol. s r. o. a vysvětlili, z čeho se skládá dlužná částka uvedená v žádosti – radou města rozhodnuto, že
tato částka bude společnosti uhrazena v roce 2017; tato částka bude zohledněna v rozpočtu města na rok 2017
Kontrola usnesení
Sběrný dvůr – bylo zjištěno, že se objem odevzdané suti podstatně zmenšil, tudíž nebudou přijata opatření
na zpoplatnění za odevzdanou suť do sběrného dvora – vyřazeno z kontroly usnesení
Organizační změna úřadu – nový organizační řád městského úřadu bude schválen na jednání rady dne
13. 09. 2016; výběrové řízení na tajemníka úřadu bylo vypsáno, termín pro odevzdání přihlášek je stanoven
na 15. 09. 2016
Ostatní body z kontroly usnesení nadále trvají.

