Informace ze 17. schůze Rady města Cvikov ze dne 29. září 2015
Usnesení č. 329/15
Rada města, v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11 I) z 17. 09. 2015, vyhodnotila doručené
nabídky na prodej bytové jednotky č. 326/2, v čp. 326, Lindava včetně podílu o velikosti 701/3265
na společných částech budovy čp. 326, na stavební parcele č. 378 a pozemkové parcele č. 62/7, se všemi
součástmi a příslušenstvím, schvaluje prodej za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 288.000 Kč a uzavření
kupní smlouvy s ………………….., bytem Lindava, Cvikov, kupující dále hradí náklady související
s převodem, a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 330/15
Rada města, v návaznosti na usn. č. 289/15 z 26.08.2015, bere na vědomí odstoupení od koupě
p. …………….., Cvikov a opětovně schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 751/1 (1228 m²)
v k.ú. Cvikov, účel výstavba rodinného domu, min. cena 200 Kč/m2, dále kupující hradí náklady související
s převodem.
Usnesení č. 331/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 2-2)b) z 10. 12. 2009, kterým byl
schválen prodej části ppč. 568/1 ………………………, Cvikov, účel rozšíření plochy k čp. 80, Drnovec,
z důvodu, že již nejsou vlastníky čp. 80, Drnovec. Současně tímto vyřazuje z kontroly usnesení č. 132/10)b)
z 20. 04. 2010, kterým schválila prodloužení termínu pro realizaci prodeje do doby vydání nabytí účinnosti
Změny č. 3 ÚPM a následného vypracování GP.
Usnesení č. 332/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu mezi Městem Cvikov a realitní kanceláří
EU – Grand REALITY s. r. o., Varnsdorf, IČO 25498410 na prodej nemovitostí města Cvikov nabízených
k prodeji za podmínky, že se nebude jednat o exklusivní smlouvu a město bude nadále nabízet tyto
nemovitosti k prodeji. Nemovitosti budou prodávány za ceny schválené zastupitelstvem města s tím, že
kupující dále hradí náklady související s převodem (správní poplatek za vkladové řízení, daň z převodu
nemovitosti, znalečné, geodetické služby, apod.), v souvislosti s touto službou nevzniknou městu žádné další
náklady, otázku provize si řeší realitní kancelář přímo s kupujícím. V případě kupní smlouvy mezi realitní
kanceláří a kupujícím bude tato předložena na vědomí radě města.
Usnesení č. 333/15
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na rekondiční ozdravný
rehabilitační pobyt v roce 2016 pro nemocné s roztroušenou mozkomíšní sklerózou a doporučuje zařadit tuto
částku do rozpočtu města Cvikov na rok 2016.
Usnesení č. 334/15
Rada města souhlasí se snížením nájemného za prostory Multifunkčního kulturního centra Sever na částku
6.000 Kč na základě žádosti ………………..pro pořádání konference sester v rámci jejich vzdělávání konané
dne 02. 10. 2015.
Usnesení č. 335/15
Rada města souhlasí s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I
ve výši 2.000 Kč – poukázky na odběr zboží v hodnotě 2.000 Kč za sběrovou soutěž od firmy Kovošrot
Group CZ a. s., za které bude vybráno zboží pro děti u určené firmy Wiky.
Usnesení č. 336/15
Rada města schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy, Jiráskova 88/I, Cvikov
mimořádnou odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 337/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
souhlas s provedením stavby mezi Městem Cvikov a ………………….. a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 338/15
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit Plán činností Finančního výboru Zastupitelstva
města Cvikov na období 09/2015 – 10/2018.
Usnesení č. 339/15
Rada města schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu dle návrhu. Příjmy a výdaje rozpočtu se nezvýší.

