Informace z 20. schůze Rady města Cvikov ze dne 7. listopadu 2017
Usnesení č. 270/17
Rada města projednala žádost SHŠ Garde, o. s., Mánesova 478, Cvikov o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2018 a doporučuje poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2018 ve výši 15 000 Kč.
Usnesení č. 271/17
Rada města projednala žádost Římskokatolické farnosti Cvikov, Sad 5. května 127/I, Cvikov o poskytnutí dotace
na investiční náklady Římskokatolické farnosti Cvikov v roce 2018 a doporučuje zařadit částku 100 000 Kč
do rozpočtu města Cvikova na rok 2018.
Usnesení č. 272/17
Rada města schvaluje převod majetku – počítače inventární č. 5875/01 zapsanému spolku Klíč – spolek invalidů
Cvikov, z. s.
Usnesení č. 273/17
Rada města, v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 10 G) z 19. října 2017, schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Drnovec p. č. st. 84 (88 m2) včetně stavby, která je součástí pozemku, za kupní cenu 88.176 Kč (učiněna
pouze jedna nabídka), současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s paní………….; kupující hradí
náklady související s převodem.
Usnesení č. 274/17
Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 018736 s panem………., z důvodu
prodeje předmětu nájmu – stodoly na st. p. č. 84 v k. ú. Drnovec.
Usnesení č. 275/17
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Lindava p. p. č. 368
(273 m2), kupní cena min. 30 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost.
Usnesení č. 276/17
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Lindava p. p. č. 2370 - část
dle zákresu (cca 240 z 631 m2), kupní cena min. 30 Kč/m2 + náklady související s převodem + upozornění
na povinnost zachovat a upravovat koryto vodního toku; na žádost.
Usnesení č. 277/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku p. p. č. 467/2 v k. ú. Cvikov
dle žádosti MUC-5695/2017.
Usnesení č. 278/17
Rada města odkládá projednání žádosti MUC-5658/2017 do nabytí účinnosti nového územního plánu.
Usnesení č. 279/17
Rada města projednala žádost čj. MUC-5838/2017 o prodej části pozemku p. p. č. 568/7 k. ú. Drnovec – prodej
nelze realizovat vzhledem k tomu, že pozemek je klasifikován jako místní komunikace.
Usnesení č. 280/17
Rada města odkládá projednání žádosti čj. MUC-5879/2017 do vyhotovení geometrického plánu.
Usnesení č. 281/17
Rada města projednala žádost čj. MUC-5323/2017 o zajištění příjezdu k čp. 69, Trávník po místní komunikaci
v majetku města p. p. č. 1076 k. ú. Trávník u Cvikova s tím, že požaduje vytyčení vlastnické hranice místní
komunikace.
Usnesení č. 282/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit předkupní právo k pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 2865/19
s tím, že náklady související se zrušením ponese žadatel (vlastník) ………………...

Usnesení č. 283/17
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-042010,
RVDSL1806_C_L_CVIK25_MET “Podzemní komunikační vedení – rozvaděč SIS mDSLAM 450HD a jeho
napojení na stávající sítě CETIN“ na p. p. č. 568/10 v k. ú. Drnovec mezi Městem Cvikov a Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Praha v zastoupení společností SITEL, spol. s r.o. Praha, a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 284/17
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-4007487 “CL_Cvikov p. p. č. 324/2, příp. do 50m kNN“ na p. p. č. 3517/1 v k. ú. Cvikov mezi
Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení společností LAMAL, s.r.o. Pertoltice pod Ralskem,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 285/17
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby kanalizační přípojky
na p. p. č 3572/1 v k. ú Cvikov mezi Městem Cvikov a panem……, a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Usnesení 286/17
Rada města schvaluje vypracování projektové dokumentace firmou Vodohospodářské projekty s.r.o., se sídlem
Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka č. p. 130 za částku 20.000,- Kč bez DPH na čističku odpadních vod pro
mateřskou školu v Lindavě a kabiny u fotbalového hřiště v Lindavě.
Usnesení č. 287/17
Rada města revokuje usnesení č. 260/17 ze dne 10. 10. 2017 o zřízení nového pracovního místa – IT-technik
od 1. 1. 2018.
Usnesení č. 288/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit Pavlu Kovalevovou jako přísedící Okresního soudu v České
Lípě.
Usnesení č. 289/17
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Cvikov
na roky 2019 – 2020.
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí žádost Klubu sportovní přívlače MO Cvikov o dotaci na sportovní činnost na rok 2018
s tím, že o výši částky bude rozhodnuto po schválení rozpočtu města na rok 2018 podle výše položky určené
na sport.
Informace:
- I. etapa obnovy katastrálního operátu - byla dokončena první etapa obnovy katastrálního operátu, novým
mapováním na digitální katastrální mapu Město Cvikov pozbylo 480 m2, stav od splatnění, tj. od 24. 11. 2017,
tak bude 1 097 247 m2 (z původních 1 097 727 m2).
- Smlouva o nájmu plakátovacích ploch – smlouva včetně dodatku bude zaslána JUDr. Soukupové k posouzení,
následně by byla podána výpověď z nájmu a město by provozovalo plakátovací plochy samo.
- Počet zastupitelů města Cvikova – porovnání počtu obyvatel a počtu členů zastupitelstva v okolních městech.
- „Zvýšení bezpečnosti dopravy – Zálivy autobusových zastávek Lindava“ – u stavby je nutné provést přeložku
sítě, jako vyvolané investice by bylo možné tyto práce uplatnit jako uznatelné náklady v rámci dotace, bude
svolána schůzka.
Kontrola usnesení
- Usnesení č. 265/17 – další schůzka proběhne dne 7. 11. 2017.
- Usnesení č. 253/17 – domluvena schůzka s městem Doksy.
- Usnesení č. 238/17 – geometrický plán v řízení.
- Usnesení č. 236/17 – geometrický plán v řízení. Geometrickým plánem bude oddělen prostor užívaný osadním
výborem a následně proběhne prodej pozemku. Dne 7. 11. 2017 v 9:00 hodin proběhl prodej stodoly obálkovou
metodou.

-

Usnesení č. 234/17 – stále probíhají jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.
Usnesení č. 208/17 – žadatelka zvažuje zrušení žádosti, bude projednáno na příští schůzi rady města.
Usnesení č. 203/17 – dosud geometrický plán neobjednán, žadatelé zvažují zrušení žádosti.
Usnesení č. 117/17 – bude jednáno ze strany pana starosty s žadateli.
Usnesení č. 203/17 – bude zaslána výzva na doručenku, aby se žadatelé vyjádřili, jestli jejich zájem trvá, pokud
se nevyjádří, bude předloženo k projednání o zrušení žádosti.
Usnesení č. 62/17 – odbor ochrany lesů nepovolil původní dělení pozemků, musí být přepracován geometrický
plán.
Usnesení 340/16 – čeká se na směnu pozemků mezi žadateli.
Usnesení č. 280/16 – vyčkáváno do splatnění katastrálního operátu, na který by společnost navázala
geometrickým plánem. Změna vedení ve společnosti, nutno projednat celou věc opětovně.
Usnesení č. 129/16 – geometrický plán je připraven, geodet musí v terénu seznámit všechny zúčastněné.

Vyřazeno z kontroly:
- Usnesení č. 206/17 – viz. usnesení 276/17.

