Informace z 18. schůze Rady města Cvikova ze dne 23. září 2014
304/14
Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o podnájmu na dobu jednoho roku mezi nájemcem
bytové jednoty č. 7 v ulici Boženy Němcové 159, Cvikov I panem ………………a jeho dcerou
…………… v případě, že budou uhrazeny dluhy za odpad.
5 pro, 2 omluveni
305/14
Rada města souhlasí s umístěním poštovních odkládacích schrán v ulici Ústavní u č.p. 214
a Palackého u č.p. 202 vedle sběrových kontejnerů na základě žádosti České pošty, s.p.
5 pro, 2 omluveni
306/14
Rada města na základě žádosti ………………. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytový
prostor – restaurace v Multifunkčním centru Sever dohodou ke dni 31. 10. 2014. Pokud nedojde
k dohodě, ode dne 01. 10. 2014 nájemci běží 2měsíční výpovědní lhůta.
5 pro, 2 omluveni
307/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
A) restaurace v č. p. 132, Cvikov II – ul. Žitavská (MFC Sever); k dispozici od 01. 11. 2014
za cenu 400 Kč/m²/rok bez energií a služeb
5 pro, 2 omluveni
B) v č. p. 99, Cvikov I – ul. Komenského; 2 místnosti o celk. výměře 12,96 m²
za cenu 500 Kč/m²/rok bez energií a služeb
5 pro, 2 omluveni
308/14
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční dotace na sportovní činnost v odvětví autokros panu
Jiřímu Svobodovi a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok 2015.
5pro, 2 omluveni
309/14
Rada města souhlasí s umístěním dopravní značky zákaz stání v prostoru před vchodem do budovy
Loutkové scény ve Cvikově s dodatkovou tabulí „kromě pracovníků Města Cvikov a účinkujících“.
5 pro, 2 omluveni
311/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-124011846/VB/002, CL Cvikov, Nemocniční 3145/1, úpr. kNN mezi Městem Cvikov a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín zastoupené GA Energo technik s.r.o. Plzeň. Jednorázová úplata je 1 000,- Kč
bez DPH (přípojka ……..).
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
312/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-4005033, Cvikov st.p.1104-reg.st.plynu,
píp.NN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupené LAMAL s.r.o. Pertoltice
pod Ralskem. Rozsah služebnosti je cca 27 m2. Jednorázová úplata je 5 000,- Kč bez DPH (přípojka
el. reg.st.plynu).
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
313/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 57111
4/BVB mezi Městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené RWE Distribuční
služby s.r.o. Brno na
a) právo zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
v rámci stavby „Reko RS Cvikov 57111“ na p.p.č.1084/1, 1077/10 a 1082/8 v kú Cvikov. Rozsah
služebnosti cca 31 m2. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH (reg.st.plynu).
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni

314/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 9900077682/1/BVB mezi Městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno na
a) právo zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
v rámci stavby „STL plynovod a plynovodní přípojka pro objekt provozovny na č.parc.1440,
Nádražní, Cvikov“ na p.p.č. 2413/7, 3538/1 a 3681/1 v kú Cvikov. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč
bez DPH (příp. ……….).
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
315/14
Rada města souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy č. 78 ke dni 23. 09. 2014 dle návrhu nájemce.
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
316/14
Rada města zamítá žádost manželů …………….. o pronájem pozemku v k.ú. Cvikov z důvodu, že
je žadatel dlužníkem vůči městu.
4 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
317/14
Rada města schvaluje rozšíření pronájmu části p.p.č. 3812/9 (dle zákresu cca +40 m²) v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha /OP/; ÚP: ostatní
Žadatel: ……………, Cvikov
účel: zahrada
za cenu: 1,50 Kč/m²/rok
5 pro, 2 omluveni
318/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
p.p.č. 1083/1 (537 m2) v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost, ÚP: chatové a zahrádkové kolonie
žadatel ……………., Cvikov, účel: zahrada
4 pro, 1 se vyloučil z hlasování, 2 omluveni
320/14
Rada města odkládá prodej
p.p.č. 194 (61 m²) v k.ú. Lindava; KN: ostatní plocha/OP/, neplodná půda; ÚP: louky a pastviny
žadatel: ………………, Cvikov-Lindava
do jednání příští rady 08. 10. 2014 a ukládá stavebnímu technikovi města zjistit informace ohledně
ochranného pásma vodovodu a podmínek pro možný převod pozemku
5 pro, 2 omluveni
322/14
Rada města souhlasí s prodloužení termínu realizace směny pozemků v k.ú. Drnovec
do 31. 12. 2014
A) usnesení ZM č. 6/C)b) z 20. 03. 2014
B) usnesení ZM č. 6/C)c) z 20. 03. 2014
5 pro, 2 omluveni

