Informace ze 17. schůze Rady města Cvikova ze dne 9. září 2014
278/14
Rada města schvaluje uzavření a podpis Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Svor na provádění výkonu
přenesené působnosti - projednávání přestupkové agendy dle § 46 – § 50 zákona č. 200/1990 Sb.
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ode dne 01. 01. 2015 na dobu neurčitou. Veřejnoprávní
smlouva bude předložena ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje.
5 pro, 2 omluveni
281/14
Rada města bere na vědomí ukončení nájmu ke dni 30. 09. 2014 na nebytový prostor v objektu
st.p.č. 1465 v k.ú. Cvikov a souhlasí s vrácením uhrazeného nájemného nájemci za období
od 01. 06. 2014 do 30. 09. 2014.
5 pro, 2 omluveni
285/14
Rada města pověřuje stavebního technika města Cvikov, vedoucího odboru kultury za účasti
odborníka na danou problematiku zjištěním ceny za údržbu dřevěných prvků budovy Městského
klubu kultury, Cvikov II, Nerudova č.p. 496 a doporučuje zjištěnou částku zařadit při tvorbě rozpočtu
města na rok 2015.
5 pro, 2 omluveni
286/14
Rada města pověřuje vedoucího odboru kultury zajistit montáž funkčního odsávače par
v internetové kavárně v objektu Multifunkčního kulturního centra Sever.
5 pro, 2 omluveni
287/14
Rada města souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku ze střediska 720
(odbor kultury), účet 028/0100, hodnota 15.000 Kč likvidací ve sběrném dvoře.
5 pro, 2 omluveni
288/14
Rada města (zřizovatel) jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele
příspěvkové organizace Mateřská škola, Cvikov – Sídliště ve složení: Mgr. Jakobi Šárka,
JUDr. Švehla Jaroslav, Bc. Eva Bobeláková, Ivana Ciklová. Dalším členem komise bude zaměstnanec
Krajského úřadu Libereckého kraje a České školní inspekce; jmenuje Mgr. Jakobi Šárku předsedkyní
komise a Ing. Petera Zdeňka tajemníkem komise.
5pro, 2 omluveni
289/14
Rada města souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Bohumila Hynka, Cvikov
na 90 dětí.
5 pro, 2 omluveni
290/14
Rada města schvaluje změnu rozpisu rozpočtu dle návrhu.
5 pro, 2 omluveni
293/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky
A) st.p.č. 75/3 (100 m2), KN: zast. plocha – společný dvůr, ÚP: občanská vybavenost; ppč. 3947
(37 m2), KN: ostatní-jiná plocha, ÚP: občanská vybavenost; ppč. 3624/1 (část-49 m2 z 552 m2),
KN: ostatní plocha-komunikace, ÚP: ostatní-komunikace; vše k.ú. Cvikov (s odkazem na GP
č. 1764-82/2014 ppč. 3947-51 m2 a 3969-135 m2);
účel: pozemky přiléhající k čp. 295, Cvikov I
žadatel: ………………, Cvikov-Lindava
4 pro, 1 se vyloučil z hlasování, 2 omluveni
B) p.p.č. 194 (61 m²) v k.ú. Lindava; KN: ostatní plocha-neplodná půda, ÚP: louky a pastviny
žadatel: ……………….., Cvikov-Lindava;
účel: scelení pozemků, zajištění přístupu na st.p.č. 299
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni

294/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky výměrou totožná směna v k.ú. Naděje
p.p.č. 780 části dle zákresu (cca 250 m2 z celk. 536 m²), KN: trvalý travní porost, ÚP: louky a pastviny
ve vlastnictví navrhovatele …………….., Cvikov-Naděje
za
p.p.č. 1053/1 části dle zákresu (cca 250 m² z celk. 1729 m²); KN: OP-komunikace; ÚP: ostatní
(účelová komunikace)
vlastník MĚSTO CVIKOV
účel: scelení pozemků ve vlastnictví navrhovatele (možnost jejich oplocení společně s čp. 10, Naděje)
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
298/14
Rada města revokuje usnesení rady města
A) č. 231/14 z 08. 07. 2014 (schválena výměna bytu č. 7 za neobsazený byt č. 3 v čp. 543,
Cvikov II); žadatelka zrušila žádost
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
B) č. 270/14-D z 26.08.2014 (schválen zveřejnění záměru prodat p.p.č. 446/2 k.ú. Drnovec); na
doporučení Osadního výboru Drnovec ponechat pozemek v majetku města, OSMM zajistí změnu
způsobu využití pozemku na komunikaci
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
302/14
Rada města opravuje překlep v usnesení
- č. 273/14 z 26. 08. 2014 - chybně uvedeno číslo bytu bez nájemce č.3, správně znění byt č. 4
- č. 270/14-E) z 26. 08. 2014 chybně uvedena výměra oddělené části ppč. 34 k.ú. Lindava 82 m²,
správně je 85 m²
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni

