Město Cvikov

Usnesení z 16. schůze Rady města Cvikova 10. července 2012
účast: ze 7 členů přítomno: 4 členové, 3 omluveni p. Jirák, JUDr. Švehla, Mgr. Čeřovský

287/12
K usn. rady 274/12 – užívání části komunikace u ulice Nádražní Cvikov (požadavek hrazení
nájmu - Advokátní kancelář Homolka Praha ), město nepřistupuje k uzavření nájemní
smlouvy, komunikace nesmí být oplocována, přístup k domu další cestou. (4 pro)
288/12
Žádost FK Cvikov o prominutí platby pronájmu za užívání sálu a baru v multifunkčním
centru Sever dne 21.6.2012 k pořádání taneční zábavy – souhlasí s prominutím nájemného se
stanovením výše úhrady za spotřebu elektrické energie. (4 pro)
289/12
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 a to na akci pořádanou odborem kultury letní klubové projekce (promítání filmu Postřižiny) 21. 7.2012 v areálu bývalého kina - do
24,00 hodin. (4 pro)
290/12
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu. (4 pro)
291/12
Schvaluje úhradu za provedené úpravy bytu č. 1 v č.p. 354 Komenského ulice , Cvikov I,
ve výši 52 796,- Kč, nájemci Jaroslavě Čermákové, Zákupy. Byt uvolněn nájemcem
k 30.6.2012. (4 pro)
292/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy č. OS 2012 200 00235 s firmou EKO-KOM a.s.
Praha 4 - smlouva o výpůjčce 12 ks sběrných nádob na separovaný odpad městu Cvikov.
(4 pro)
293/12
Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – pronajmout pozemky
p.p.č. 1141/1 o celkové výměře 266 m² k.ú Cvikov; KN: zahrada; ÚP: zahrady
p.p.č. 1140/3 o celkové výměře 623 m² k.ú Cvikov; KN: zahrada; ÚP: zahrady
žadatel: ČECHOVÁ Marie, Cvikov
účel: zahrada
(4 pro)
294/12
Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemky:
st.p.č. 554/1 o celkové výměře 104 m² vše k.ú. Cvikov;
KN: zastavěná plocha-ZP a nádvoří, zbořeniště; ÚP: louky a pastviny
st.p.č. 1017 o celkové výměře 143 m²; KN: ZP a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území-SOÚ
+ stavba na pozemku st.p.č. 1017 bez čp/če obč.vyb.; ÚP: SOÚ

p.p.č. 755/4 část (dle GP cca 400 m²) z celkové výměry 1530 m²; KN: trvalý travní porostTTP; ÚP: ostatní zeleň, biokoridor
p.p.č. 756/1 část (dle GP cca 6400 m²) z celkové výměry 10035 m²; KN: TTP;
ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 758/2 o celkové výměře 3570 m²; KN: TTP; ÚP: SOÚ
p.p.č. 762/1 o celkové výměře 6782 m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 762/2 o celkové výměře 939 m²; KN: ostatní plocha, zeleň; ÚP: zeleň, biokoridor
p.p.č. 764/1 o celkové výměře 2033 m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 764/2 o celkové výměře 1624 m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
žadatel: SENDLER Petr, Cvikov (současný nájemce dle NS č. 0119)
účel: rozšíření pozemků k č.p. 174, Cvikov II; zahrada
(4 pro)
295/12
Rada souhlasí s jednorázovým bezplatným využitím městského pozemku p.p.č. 224 o
celkové výměře 2600 m² k.ú. Lindava pro účely parkování automobilů v souvislosti s akcí
AJETOFEST pořadatel: AJETO s.r.o Lindava ve dnech 25.-26.08.2012 s podmínkou
uvedení do původního stavu ( převzetí v řádném stavu po ukončení akce písemně odsouhlasit
nájemcem pozemku p.Láryšem) . (4 pro)
296/12
Projednala vyřazení z evidence majetku a
a) doporučuje ZM schválit vyřazení majetku ve středisku 722 ve výši 26.730,45 Kč
(radiostanice-protokol o zpětném odběru) (4 pro)
b) schvaluje vyřazení majetku ve středisku 724 ve výši 17.480 Kč (tiskárna-rozbitá) a
likvidaci odvozem na sběrný dvůr (4 pro)

Dále rada projednala
-

-

-

informaci k usnesení rady č. 267/12 , kde byla podána žádost o prominutí úhrady
penále . Dne 2.7.2012 město obdrželo rozhodnutí Regionální rady o prominutí platby
penále.
informaci k usnesení rady 235/12 – terénní úpravy k odvodnění v zadní části domu
č.p. 99,97 provedeny SMC
bere na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 1 v č.p. 327 Lindava ( byt bez závazku
nájemce, určený k prodeji, na příští schůzi rady bude předložen návrh k prodeji na
ZM)
bere na vědomí zápisy z Osadního výboru Drnovec

Ing. Josef Dostál
člen rady města

Mgr. Šárka Jakobi
starostka města

