Informace z 16. schůze Rady města Cvikov ze dne 12. září 2017
Usnesení č. 215/17
Rada města schvaluje převod bytu č. 7 v ulici Vančurova ve Cvikově na nebytový prostor a dále schvaluje
pronájem tohoto nebytového prostoru organizaci Rodina v centru, o. s. na dobu neurčitou, za cenu 400,- Kč/m2/rok,
s 3měsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 216/2017
Rada města zamítá žádost o přidělení bytu č. 7 v ulici Vančurova ve Cvikově panu ……………. z důvodu převodu
bytu na nebytový prostor a jeho přidělení organizaci Rodina v centru, o. s.
Usnesení č. 217/17
Rada města pověřuje řízením služebního vozidla paní Lenku Dvořákovou (referent finančního odboru) a pana
Tomáše Rudinského (koordinátora pracovníků veřejně prospěšných prací a veřejné služby).
Usnesení č. 218/17
Rada města souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy dopravci
BL03 s. r. o. Semily na lince 690 940 Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Jilemnice, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nový
Bor, Děčín, Ústí nad Labem.
Usnesení č. 219/17
Rada města schvaluje snížení nájemného za prostory Multifunkčního kulturního centra Sever na částku 6.000 Kč
na základě žádosti prim. MUDr. Daniela Schneebergera pro pořádání lékařské konference konané dne 27. 10. 2017.
pod názvem „23. Cvikovský pediatrický den“.
Usnesení č. 220/17
Rada města nesouhlasí se změnou systému stavby rekonstrukce zdi na hřbitově v Drnovci.
Usnesení č. 221/17
Rada města schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Pampelišku, o. p. s., IČ:27284506, se sídlem Velké
Březno, Ústecká 318 – Domov pro seniory, Stráž pod Ralskem, Máchova 265 ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 222/17
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlas
se stavbou kanalizační přípojky na p. p. č. 3551 v k. ú. Cvikov a vodovodní přípojky na p. p. č. 3552/1
v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a manžely………………. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 223/17
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby vodovodní přípojky
na p. p. č 470/4, 470/8, 3435/1, 3796 a 3552/1 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a panem……………,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 224/17
Rada města schvaluje v rámci stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy, Zálivy autobusových zastávek Lindava“
Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Cvikov a:
a) Biochovem s.r.o. Postřelná na p. p. č. 62/2 a 41 v k. ú. Lindava;
b) paní…………………………….. na p. p. č. 57/2 v k. ú. Lindava;
c) panem……………………….. na p. p. č. 1207/4 v k. ú. Lindava;
d) paní………………….. na p. p. č. 2121/1 a 61/9 v k. ú. Lindava;
e) panem………………… na p. p. č. 203/3 a 2438 v k. ú. Lindava;
f) panem…………………………. na p. p. č. 62/23 v k. ú. Lindava;
g) paní……………………………. na p. p. č. 62/23 v k. ú. Lindava;
h) paní…………………………….. na p. p. č. 1288 v k. ú. Lindava;
i) panem…………………………. na p. p. č. 62/23 v k. ú. Lindava;
j) paní…………………….. na p. p. č. 213/3 a 216 v k. ú. Lindava;
k) manžely………………….. na p. p. č. 61/5 a 349 v k. ú. Lindava;
l) panem………………………….. na p. p. č. 1288 v k. ú. Lindava;
m) paní……………… na p. p. č. 57/8 a st. p. č. 345 v k. ú. Lindava
a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 225/17
Rada města schvaluje podmínku pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Cvikov: každý subjekt, který bude žádat
o dotaci, předloží zprávu o činnosti organizace za předchozí kalendářní rok.
Usnesení č. 226/17
Rada města schvaluje členství Bc. Eriky Lázničkové, samostatné referentky pozemkové agendy, v Komisi
pro zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Cvikov
obce Cvikov (2. etapa – sever).
Usnesení č. 227/17
Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 48 uzavřené dne 30. 9. 2009 s paní ……………………,
Cvikov.
Usnesení č. 228/2017
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 846/5 (350m2), účel zahrada, nájemné
150Kč/m2/rok, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní……………………………., Kunratice
u Cvikova.
Usnesení č. 229/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit předkupní právo a věcné břemeno k pozemkům v k. ú. Cvikov
čp. p. č. 3783/74 a 3783/75 s tím, že náklady související se zrušením ponese žadatel (vlastník) …………….
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí vyčlenění finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2018 na zajištění
zabezpečovacích prací na objektu k bydlení č. p. 178 umístěné na st. p. č. 285 v k. ú. Cvikov v celkové výši
1 700 000,- Kč.
Rada města bere na vědomí ředitelské volno ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov dne 29. 9. 2017.
Rada města bere na vědomí zrušení žádosti o prodej pozemků č. j. MUC-4232/2016 (projednání žádosti odložení
usnesení č. 234/16).
Informace:
- škoda na fasádě Sokolovny;
- běh Cvikovem.

