Informace ze 17. schůze Rady města Cvikov ze dne 26. září 2017
Usnesení č. 229/17
Rada města schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola
Cvikov, Jiráskova 88/I.
Usnesení č. 230/17
Rada města schvaluje projektové práce na chodníky v parku.
Usnesení č. 231/17
Rada města s účinností od 26. 9. 2017 odvolává Markétu Kůželovou z funkce sekretáře Likvidační komise zřízené
Radou města Cvikova dne 3. 2. 2015 Usnesením č. 30/15 a do této funkce jmenuje Lenku Dvořákovou.
Usnesení č. 232/17
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-4007807/VB01 “CL_Cvikov ppč. 2883/33, příp. do 50m kNN na kabelové vedení NN“
na p. p. č. 2883/33, 2883/17 a 3710/4 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
v zastoupení společností LAMAL, s.r.o. Pertoltice pod Ralskem, a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 233/17
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby kanalizační a vodovodní
přípojky na p. p. č 2363/14 (původní 2360/2, 2367/1) v kú Cvikov mezi Městem Cvikov a manžely……………….,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 234/17
Rada města odkládá žádost o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění přístupu na p. p. č. 3980/1
a 3980/2 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a panem………………., resp. panem………………. do doby
jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových České republiky.
Usnesení č. 235/17
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek st. p. č. 84 včetně stavby
v k. ú. Drnovec, minimální kupní cena 73.670 Kč + náklady související s převodem.
Usnesení č. 236/17
Rada města odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p. p. č. 616 v k. ú. Drnovec do vyhotovení
geometrického plánu, kterým bude oddělen prostor využívaný místním osadním výborem.
Usnesení č. 237/17
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k. ú. Cvikov p. č. st. 547 (83
m2), p. p. č. 692 (117 m2), p. p. č. 693 (298 m2) a p. p. č. 694 (421 m2), minimální kupní cena 100 Kč/ m2 + náklady
související s převodem, na žádost manželů……………………………….., Cvikov.
Usnesení č. 238/17
Rada města odkládá projednání žádosti č. j. MUC-4947/2017 manželů……………………. do vytyčení sousedící
části místní komunikace.
Usnesení č. 239/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout záměr prodat pozemek v k. ú. Trávník u Cvikova
p. p. č. 632/1.
Usnesení č. 240/17
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města koupi pozemky v k. ú. Lindava p. p. č. 2440, 2441 a 2442
od České republiky za cenu 10tis. Kč.
Usnesení č. 241/17
Rada města souhlasí s narovnáním hranic pozemků v rámci probíhající obnovy katastrálního operátu (nové
mapování) k. ú. Cvikov dle návrhu s dotčením pozemků p. p. č. 3591, 3592, 3593, 711 a p. č. st. 539/1 a st. 535.
Usnesení č. 242/17
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí o inventarizaci č. VP-11/2011 schválenou Radou města Cvikova dne
18. 10. 2011 Plán inventur na rok 2017.

Usnesení č. 243/17
Rada města schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu dle návrhu. Příjmy a výdaje rozpočtu se nezvýší. Celkové příjmy
budou ve výši 75 772 196,77 Kč a celkové výdaje budou ve výši 84 672 196,77 Kč.
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí zájem společnosti T-Mobile o pokládku optického kabelu ve městě Cvikov.
Rada města bere na vědomí dokončení I. etapy obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí.
Informace:
- rozvojový plán Pečovatelské služby Cvikov pro roky 2018 – 2020;
- prohlášení věci za kulturní památku;
- plán prevence kriminality;
- dotační titul na modernizaci varovných systémů.
Kontrola usnesení
- výběrové řízení na rekonstrukci letního kina – výběrové řízení bylo vyvěšeno, firmy byly osloveny a výběrové
řízení tak běží, ukončeno by mělo být cca za 14 dní;
- usnesení č. 208/17 – CHKO se stále nevyjádřilo;
- usnesení č. 117/17 – žadatelé nereagují;
- usnesení č. 62/17 – žadatel si zajistil vlastního geodeta, ale zatím není geometrický plán hotov;
- usnesení č. 343/16 – stále se čeká na vyjádření biskupství z Litoměřic;
- usnesení č. 340/16 – v současné době řeší stavební úřad, vlastníci sousedních pozemků se musí dohodnout na
vypořádání vzájemně užívaných pozemků;
- usnesení č. 280/16 – společnost GasNet, s. r. o. podala žádost, ale asi rok už nereaguje;
- usnesení č. 129/16 – geodet i přes výzvy nereaguje, zaměření provedeno, ale chybí zákres, geodet bude nově
urgován.

