Informace ze 17. schůze Rady města Cvikov ze dne 27. září 2016

Usnesení č. 253/16
Rada města projednala žádost č. j. MUC-4829/2016 ze dne 13. 09. 2016 týkající se vyhlášky regulující
činnosti, které narušují veřejný pořádek hlukem, a tuto předkládá Zastupitelstvu města Cvikov k jejímu
projednání.
Usnesení č. 254/16
Rada města zamítá žádost paní ……… ze dne 20. 09. 2016 č. j. MUC-4944/2016 o přidělení bytu na adrese
Cvikov II, Vančurova 261 z důvodu neuhrazené pohledávky vůči Městu Cvikov.
Usnesení č. 255/16
Rada města schvaluje zařazení částky 5 Kč na obyvatele města a rok potřebné pro financování běžných
výdajů Cyklostezky Sv. Zdislavy z. s. p. o. do rozpočtu Města Cvikova na rok 2017.
Usnesení č. 256/16
Rada města schvaluje převod nájmu k pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 3550/2-oplocené části dle zákresu
(87 m2), účel zahrada k čp. 221, Cvikov II, nájemné 1,50 Kč/m2/rok (změna vlastníka čp. 221, Cvikov II);
současně pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájmu ke dni 30. 09. 2016 s ………., Česká Lípa
a podpisem nájemní smlouvy s …………., Chlumec.
Usnesení č. 257/16
Rada města souhlasí, v návaznosti na usnesení rady města č. 235/16 z 30. 08. 2016, s ukončením nájmu
pozemku p. p. č. 597/1 v k. ú. Lindava k 30. 09. 2016 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 5
Nájemní smlouvy č. 0391 s Dušanem Láryšem (28. 03. 1963), Cvikov.
Usnesení č. 258/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. j. OLP/4548/2016 na p. p. č. 3657/1
v k. ú. Cvikov mezi Libereckým krajem, Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice a Městem
Cvikov, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování:
5 pro

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
zrušení žádosti čj. MUC-4509/2014 žadateli ……………………. – k usnesení č. 381/15-d)
prodej p. p. č. 2883/21 v k. ú. Cvikov – informace, proč byl bod stažen z jednání ZM dne 15. 09. 2016
rekonstrukce komunikací v roce 2017 a 2018 – řešena otázka, jakým způsobem se bude oprava realizovat
stání automobilů na cestě vedoucí od restaurace „Plecháč“ k ul. Nádražní – zajistí starosta s městskou
policií

Kontrola usnesení
k usnesení rady města č. 239/16 – zpřesnění a narovnání souhlasným prohlášením nelze provést, záležitost je
tedy nutné řešit majetkoprávním vypořádáním s vlastníky cestou dotčených pozemků – tj. p. p. č. 802/1, 801/4,
801/5,1132, 727/1
ostatní body v kontrole usnesení nadále trvají – p. Lázničková připraví do příští schůze rady města
11. 10. 2016 informace k odloženým usnesením týkajících se majetkoprávních operací

