Informace z 19. schůze Rady města Cvikov ze dne 23. října 2018
Usnesení č. 303/18
Rada města projednala žádost Klubu sportovní přívlače MO Cvikov o příspěvek ve výši 30.000,- Kč na činnost
na rok 2019 a bere na vědomí, že o výši částky bude rozhodnuto po schválení rozpočtu města na rok 2019 podle
výše položky určené na sport.
Usnesení č. 304/18
Rada města projednala žádost Mysliveckého spolku Ortel, z. s. MUC- 5112/2018 ze dne 9. 10. 2018 o poskytnutí
dotace z rozpočtu města a doporučuje zařadit částku 40.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2019.
Usnesení č. 305/18
Rada města projednala žádost Římskokatolické farnosti Cvikov MUC- 5084/2018 ze dne 8. 10. 2018 a doporučuje
zařadit částku 100.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2019.
Usnesení č. 306/18
Rada města schvaluje odprodej vozidla příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček za cenu
10.000,- Kč.
Usnesení č. 307/18
Rada města schvaluje převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Bohumila Hynka
Cvikov z rezervního fondu do fondu investic ve výši 100.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu
rekonstrukce podlah a malování v objektu základní školy.
Usnesení č. 308/18
Rada města pověřuje starostu města podáním žádostí o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR
na akce „Cvikov – chodník podél III/26846“ a „Zvýšení bezpečnosti dopravy – zálivy autobusových zastávek,
Lindava.“
Usnesení č. 309/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit koupi pozemku v k. ú. Drnovec p. p. č. 300/2 od Státního
statku Jeneč.
Usnesení č. 310/18
Rada města odkládá projednání žádosti čj. MUC-5199/2018 o pronájem pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 3818-části
do vyjádření stavební a pozemkové komise.
Usnesení č. 311/18
Rada města pověřuje referentku pozemkové agendy otevřením jednání ve věci narovnání trasy k části místní
komunikace v k. ú. Naděje s vlastníky dotčených pozemků p. č. 915 a 939.
Usnesení č. 312/18
Rada města revokuje usnesení č. 280/16 ze dne 11. 10. 2016 z důvodu, že žadatel dlouhodobě nereaguje a nezaslal
vyžádané stanovisko.
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 9. /2018.
Rada města bere na vědomí uzavření školní jídelny v době od 29. – 30. 10. 2018.
Kontrola usnesení
Usnesení č. 299/18 – potřeba počkat na zvolení nové komise.
Usnesení č. 290/18 – jedná se o pozemky u benzinové čerpací stanice, ponecháno na nové zastupitelstvo města.
Usnesení č. 260/18 – čeká se na dokončení stavby Povodím Ohře, dne 23. 10. 2018 v 10:30 hodin se uskuteční
předpřejímka stavby.
Omezení rychlosti v některých obytných lokalitách - podána žádost o stanovení místní úpravy na odbor dopravy
na Městský úřad Nový Bor. Bylo rozhodnuto, že ano. Služby města Cvikova nakoupí dopravní značky a osadí.
Usnesení č. 195/18 – podána žádost o stavební povolení, není ještě rozhodnuto.
Usnesení č. 174/18 – zaslána žádost o informaci o výši nájemného – viz. informace.
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Vyřazeno z kontroly usnesení
Usnesení č. 291/18 – viz. usnesení č. 309/18.
Usnesení č. 280/16 – viz. usnesení č. 312/18.
Informace
- k usnesení RM č. 261/18 z 21.08.2018 – nový návrh na směnu pozemků, vytypovány 3 pozemky, které by měly
mít stejnou výměru jako komunikace. Čeká se na projednání v komisi a v osadním výboru, protože 2 pozemky
jsou v k. ú. Svitavy;
- k usnesení RM č. 174/18 z 22.05.2018 – do konce roku by mělo být pořešeno užívání pozemku a v první
polovině příštího roku by mohla proběhnout realizace, přímý prodej pozemku musí být ještě schválen Komisí pro
nakládání s majetkem státu;
- informace pro členy rady města – zákon o střetu zájmů;
- kamerový systém – zajištění akce, realizace do konce listopadu 2018.

Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města
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JUDr. Jaroslav Švehla
starosta města
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