Informace z 19. schůze Rady města Cvikov ze dne 25. října 2016
Usnesení č. 281/16
Rada města projednala žádost č. j. MUC-5403/2016 poskytovatele sociálních služeb LIRA, z. ú. o poskytnutí
dotace z rozpočtu města na rok 2017 a schvaluje poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení č. 282/16
Rada města projednala žádost č. j. MUC-5470/2016 mysliveckého spolku ORTEL, z. s. o poskytnutí
dotace z rozpočtu města a doporučuje zařadit částku 40 000 Kč do rozpočtu města na rok 2017.
Usnesení č. 283/16
Rada města schvaluje likvidaci původního hřiště mezi panelovými domy v ul. Boženy Němcové a
Družstevní ve Cvikově s tím, že v roce 2017 budou na tomto místě umístěny herní prvky pro malé děti,
lavičky a odpadkový koš.
Usnesení č. 284/16
Rada města odvolává k 31. 12. 2016 z funkce ředitelky Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II,
příspěvková organizace ……………… z důvodu sloučení mateřských školek ve Cvikově.
Usnesení č. 285/16
Rada města schvaluje proplacení nákladů vynaložených do rekonstrukce bytu č. 3 na adrese Cvikov I,
Jiráskova 84 panu ……………. na základě výpočtů správce bytů ve výši 15 101 Kč.
Usnesení č. 286/16
Rada města schvaluje zvyšování nájemného za byty ve vlastnictví města o 6,5 % ročně po dobu tří let
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 287/16
Rada města odkládá žádost pana ………….. uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese
Cvikov I, Boženy Němcové 159 a ukládá finančnímu odboru doložit do příštího jednání rady podklady,
zda jsou zúčastněné strany podnájemní smlouvy dlužníky vůči městu.
Usnesení č. 288/16
Rada města projednala žádost č. j. MUC-5499/2016 Unie Roska – regionální organizace Roska Česká
Lípa, z. p. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 a schvaluje poskytnutí dotace na rok 2017
ve výši 5 000 Kč.
Usnesení č. 289/16
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Městská knihovna Cvikov
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 290/16
Rada města doporučuje starostovi města jmenovat do funkce tajemníka Městského úřadu Cvikov
na základě výsledků výběrového řízení Bc. Marii Svobodovou.
Usnesení č. 291/16
Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí/ho správního odboru MěÚ Cvikov;
výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách města Cvikov, na webových stránkách
Úřadu práce ČR a v Českolipském deníku.
Usnesení č. 292/16
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu CL Cvikov, p. p. č. 388, smyčka kNN“ mezi Městem Cvikov
a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená MARTIA, a.s. Děčín a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 293/16
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 470/7 k. ú. Cvikov“
mezi Městem Cvikov a ……………, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 294/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014224/VB2,
CL Cvikov, Pivovarská 2882/22, smyčka kNN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
zastoupená LAMAL s.r.o. Pertoltice pod Ralskem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 295/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky
na p. p. č. 3733 v k. ú Cvikov mezi Městem Cvikov a …………….. a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
Usnesení č. 296/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Liborem Kotkem na zpracování
projektové dokumentace v rámci provedení akce „Výměna plynových kotlů na Městském úřadě
ve Cvikově“. Celková cena díla 19 360,- Kč s DPH.
Usnesení č. 297/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace (vyplnění žádosti v MS 2014+) v rámci díla „ Snížení energetické náročnosti
Domu dětí a mládeže Cvikováček, Cvikov“ mezi Městem Cvikov a ARR - Agentura regionálního
rozvoje spol. s r.o. Liberec.
Usnesení č. 298/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace (vyplnění žádosti v MS 2014+) v rámci díla „ Snížení energetické náročnosti
ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, Lindava 278 “ mezi Městem Cvikov a ARR - Agentura regionálního
rozvoje spol. s r.o. Liberec.
Usnesení č. 299/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace (vyplnění žádosti v MS 2014+) v rámci díla „ Rekonstrukce rybníka Cvikovský“
mezi Městem Cvikov a ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Liberec.
Usnesení č. 300/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace (vyplnění žádosti v MS 2014+) v rámci díla „ Komunitní dům seniorů Cvikov“
mezi Městem Cvikov a ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Liberec.
Usnesení č. 301/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace (vyplnění žádosti v MS 2014+) v rámci díla „ Kompostéry Cvikov – předcházení
vzniku odpadů“ mezi Městem Cvikov a ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Liberec.
Usnesení č. 302/16
Rada města schvaluje odmítnutí majetku nepatrné hodnoty po zemřelém panu ………………,
nar. 24. 05. 1949 na základě notářského dotazu sp. zn. SPO 152/2014 došlého dne 13. 10. 2016.
Usnesení č. 303/16
Rada města schvaluje Jednací řád rady města (VP-33/2016).
Usnesení č. 304/16
Rada města nesouhlasí zahrnout do rozpočtu města na rok 2017 náklady na vydání knihy s pracovním
názvem „Po kamenných místech Cvikovska“ a doporučuje zahrnout toto téma do připravované knihy
o Cvikově.
Usnesení č. 305/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/21 (1401 m2)
– rozdělení podle návrhu žadatelů: díl C) do společného jmění manželů Miloslava Langra (20.02.1957)
a Zuzany Langrové (20.04.1962), Cvikov, díl B) do výlučného vlastnictví Oldřišky Malátové (15.01.1947),
Cvikov, díl A) do podílového spoluvlastnictví (každému poloviční podíl) Oldřišky Malátové (15.01.1947),
Cvikov a manželů Miloslava Langra (20.02.1957) a Zuzany Langrové (20.04.1962), Cvikov; kupní cena
100 Kč/m2 + náklady související s převodem + upozornění na technické parametry přístupové cesty
pro případnou výstavbu.

Usnesení č. 306/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření číslo 5 dle návrhu.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Grafity namalované na budově školní jídelny – dojde k vyčíslení škody
Koupě chatek v areálu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček – stav chatek prověří
stavební a investiční technik (výskyt azbestu)
Rekonstrukce komunikace na Sídlišti III. etapa – prodloužen termín realizace z důvodu zpoždění realizace
opravy vodovodu a kanalizace ze strany investora Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Rada města bere na vědomí informaci o orientační kalkulaci na knihu o Cvikově a o posunutí termínu
dokončení knihy na rok 2018.
Informace na vědomí zpracované referentem pozemkové agendy – starosta osobně tyto informace
projedná s referentkou pozemkové agendy a o výsledku bude informovat radu na dalším jednání rady;
informace týkající se prodeje vozidla bude řešena přes likvidační komisi; zajistí předseda likvidační komise
Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 18. 11. 2016 ředitelem příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka ve Cvikově

Kontrola usnesení
Usnesení č. 246/16 – starosta jednal se správcem hřiště v ulici Vančurova – starosta písemně odpoví na žádost
č. j. MUC-4765/2016 o projednání provozní doby hřiště ve Cvikově ve Vančurově ulici – vyřazeno z kontroly
usnesení.
Usnesení č. 261/16 – viz usnesení č. 285/16

