Informace z 18. schůze Rady města Cvikov ze dne 13. 10. 2015
Usnesení č. 340/15
Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11 G) ze 17. 09. 2015, vyhodnotila doručené
nabídky na prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2480/1 – část dle zákresu a 2471/1 – část, schvaluje prodej
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 180 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy s …………………, oba bytem
Stráž pod Ralskem do podílového vlastnictví a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy; kupující
hradí náklady související s převodem.
Usnesení č. 341/15
Rada města souhlasí s přidělením parkovacího místa pro pana …………….. na základě jeho žádosti
č. j. MUC-5236/2015 ze dne 30. 09. 2015 a ukládá Službám města Cvikov, s. r. o., aby ve spolupráci se
stavebním technikem města toto místo vybrali a označili podle zákona.
Usnesení č. 342/15
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2016 na základě její žádosti č. j. MUC-5317/2015
ze dne 05. 10. 2015 a doporučuje zařadit do rozpočtu města Cvikov na rok 2016.
Usnesení č. 343/15
Rada města souhlasí s umístěním sběrné schránky firmy RENGL, s. r. o., Liberec na boční straně
městského úřadu v místech, kde byl informační panel.
Usnesení č. 344/15
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku TJ Zora Praha z. s. na její činnost.
Usnesení č. 345/15
Rada města stanovuje po dobu rekonstrukce obřadní síně a vstupní haly MěÚ Cvikov, nejdéle však
do 31. 12. 2015, místo pro konání svatebních obřadů – galerii v budově Multifunkčního centra Sever,
Cvikov I, Žitavská 132.
Usnesení č. 346/15
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s paní ………………. na obsluhu a úklid veřejného WC
v areálu letního kina na zkušební dobu 3 měsíce a ukládá Službám města Cvikov, s. r. o. nainstalovat
na veřejném WC přímotop.
Usnesení č. 347/15
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2016 Mysliveckému sdružení Ortel, Cvikov na základě
jejich žádosti č. j. MUC-5436/2015 ze dne 09. 10. 2015 a doporučuje zařadit do rozpočtu města Cvikov
na rok 2016.
Usnesení č. 348/15
Rada města ukládá Mateřské škole Cvikov, Jiráskova 88/I , příspěvkové organizaci, 471 54 Cvikov,
IČO: 70695342, na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - § 28),
odst. 6b), odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu města ve výši 55 000,- Kč. Finanční
prostředky budou použity na spolufinancování projektu pro obnovu herních prvků a doplnění nových prvků
s částí zaměřenou na environmentální výchovu malých dětí.
Usnesení č. 349/15
Rada města ukládá Mateřské škole Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvkové organizaci, 471 54 Cvikov,
IČO: 70695326, na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - § 28),
odst. 6b), odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu města ve výši 55 000,- Kč. Finanční
prostředky budou použity na spolufinancování projektu pro obnovu herních prvků a doplnění nových prvků
s částí zaměřenou na environmentální výchovu malých dětí.
Usnesení č. 350/15
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. 351/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Cvikov
a ……………. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
Usnesení č. 352/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 8800070541/3/VB
mezi Městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o. a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 500,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 353/15
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města 7 E)c) z 16. 04. 2015
do 31. 12. 2015.

Usnesení č. 354/15
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města 7 E)c) z 16. 04. 2015
do shromáždění nezbytných podkladů pro převod, nejdéle do 31. 01. 2016.
Usnesení č. 355/15
Rada města schvaluje ukončení pronájmu pozemku p.p.č. 44/1 v k. ú. Cvikov – výpověď smluv
č. 0110702, 0149702 a 0188702; z důvodu prodeje pozemku (veřejný zájem).
Usnesení č. 356/15
Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor na st.p.č. 87/1 v k. ú. Cvikov
k 31. 10. 2015 dle návrhu nájemce, dle podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 012736 nájem
skončí uplynutím 2měsíční výpovědní lhůty, tj. 30. 11. 2015.
Usnesení č. 357/15
Rada města schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory na st.p.č. 87/1 [dle GP č. 1855-208/2015 nové
p.č.st. 87/2] v k. ú. Cvikov, celková výměra prostor 19,46 m2 (vhodné pro skladování), minimální nájemné
500 Kč/m2/rok (bez energií a služeb); k dispozici od 01. 12. 2015.
Usnesení č. 358/15
Rada města schvaluje ukončení pronájmu pozemků v k. ú. Cvikov p.p.č.1140/3 a 1141/1 (NS č. 189)
dle návrhu nájemce dohodou k 31. 12. 2015.
Usnesení č. 359/15
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky v k. ú. Cvikov p.p.č.1140/3-část dle zákresu (550 m2)
a 1141/1 (266 m2), účel zahrada, minimální nájemné 1.50 Kč/m2/rok; k dispozici od 01. 01. 2016.
Usnesení č. 360/15
Rada města schvaluje převod pronájmu pozemků v k.ú. Cvikov p.p.č. 1637/4-část dle zákresu (520 m2)
a st.782-část dle zákresu (160 m2), účel zahrada k čp. 200, Cvikov I, nájemné 1,50 Kč/m2/rok, a uzavření
nájemní smlouvy s ………………., Cvikov.
Usnesení č. 361/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Cvikov
p.p.č. 2883/23 (808 m2), minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; žadatelé
……………….., Cvikov.
Usnesení č. 362/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Lindava
p.p.č. 555 (1025 m²), 564 (755 m²), 565 (266 m²), 1971/1 (749 m²), 2085 (516 m²), st. 89 (162 m²)
a st. 90 (133 m²), minimální kupní cena 20 Kč/m2 + náklady související s převodem + ocenění porostu; žadatel
……………, Cvikov.
Usnesení č. 363/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov
p.p.č. 491/4-část dle zákresu (do 750 z 1985 m2), minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem; žadatel ………………, Dlouhý Most.
Usnesení č. 364/15
Rada města nesouhlasí se záměrem ……………… přeložit místní komunikaci v lokalitě Martinovo údolí
k.ú. Cvikov, a směnit tak pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 3575, 3576-část a 3789/1.
Usnesení č. 365/155
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 2463/1 (18 m²);
bezúplatný převod s užívací právem od ČR - Státního pozemkového úřadu (IČ 01312774), Praha.
Usnesení č. 366/15
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Lindava p.p.č. 197 (1342 m2) a 260/2 (683 m2),
účel: sekání trávy; minimální nájemné 0,10 Kč/m2/rok; na žádost.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
- označení ulic ve městě – v rozpočtu města na rok 2016 bude částka na obnovu označení ulic ve městě
- rada města projednala rozbor hospodaření za období 1. – 9./2015.
- informace ohledně opravy brány ve sběrném dvoře
- prodej pozemků v k. ú. Cvikov, ul. Sídliště
- prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/14 a p. p. č. 2883/5 (ul. Luční)
- prodej pozemku v k. ú. Cvikov (ul. Na Skalce)
- informace k pozemkům ve vlastnictví pana Šulce
Vyřazení z kontroly usnesení
usnesení č. 332/15 – viz usnesení č. 361/15

