Informace z 20. schůze Rady města Cvikov ze dne 08. 11. 2016
Usnesení č. 307/16
Rada města revokuje usnesení rady města č. 259/16 ze dne 11. 10. 2016 týkající se prodeje osobního
automobilu Škoda Fabia RZ 2L2 0221 z důvodu projednání prodeje likvidační komisí.
Usnesení č. 308/16
Rada města zamítá žádost pana …………. č. j. MUC-5681/2016 o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
na byt č. 6 na adrese Cvikov I, Boženy Němcové 159 z důvodu dluhů žadatele na poplatcích za komunální
odpad.
Usnesení č. 309/16
Rada města jmenuje s účinností od 08. 11. 2016 likvidační komisi města ve složení: Petr Vrabec – předseda,
Zdeňka Jiráková – člen, Lucie Kolbabová – člen, Markéta Kůželová – sekretář.
Usnesení č. 310/16
Rada města jmenuje s účinností od 15. 11. 2016 vedoucí odboru kultury Městského úřadu Cvikov paní
Ing. Helenu Maupicovou.
Usnesení č. 311/16
Rada města pověřuje paní Ing. Helenu Maupicovou řízením služebního automobilu s účinností
od 15. 11. 2016.
Usnesení č. 312/16
Rada města schvaluje plán inventur na rok 2016.
Usnesení č. 313/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014306/VB1,
CL, Cvikov, p. p. č. 3884/1, smyčka kNN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
ENERGOLAND spol. s r.o. Srnojedy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová
úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 314/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4014307/VB1,
CL, Cvikov, p. p. č. 3884/2, smyčka kNN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
ENERGOLAND spol. s r.o. Srnojedy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová
úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 315/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky
na p. p. č. 3512/15 a 3941 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a ………………… a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 316/16
Rada města schvaluje uzavření Podnájemní smlouvy v rámci veřejně prospěšné stavby „Výstavba
chodníku ke hřbitovu v ul. ČSA ve Cvikově“ mezi Státní pozemkový úřad (pronajímatel), Biochov s.r.o.
(nájemce) a Město Cvikov (podnájemce) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 317/16
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Svítání panu ………….. s tím,
že nájemní smlouva na byt bude uzavřena po té, co bude byt zrekonstruován.
Usnesení č. 318/16
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 zapsanému spolku Lusatia
consort ve výši 80 000 Kč.
Usnesení č. 319/16
Rada města souhlasí se zařazením částky 5.000 Kč na anketu Nejúspěšnější sportovci 2016 pro Sportovní
unii Českolipska do rozpočtu města na rok 2017. Tato částka bude poskytnuta z oddílu na sport.
Usnesení č. 320/16
Rada města souhlasí s vypracováním veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Cvikov a Obcí Svor
na realizaci namátkových kontrol nejvyšší povolené rychlosti v obci Svor a ukládá tajemníkovi městského
úřadu vypracovat tuto smlouvu a předložit ji ke schválení na jednání rady dne 22. 11. 2016.
Usnesení č. 321/16
Rada města souhlasí s vyřazením předmětu postupné spotřeby příspěvkové organizace Mateřská škola
Cvikov, Jiráskova 88/I inv. č. DM27HM3339 – radiomagnetofon Samsung s CD v hodnotě 5 490 Kč
a inv. č. DM27HM70007 – vysavač ZELMER vodník v hodnotě 4 010 Kč.

Usnesení č. 322/16
Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 23 700 Kč za období leden až listopad 2016
pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Cvikov, Jiráskova 88/I.
Usnesení č. 323/16
Rada města povoluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o regulaci používání zábavní
pyrotechniky na základě žádosti Mateřské školy Cvikov č. j. MUC-5937/2016 ze dne 04. 11. 2016 na akci
Vánoční zpívání, která se bude konat dne 08. 12. 2016 od 16:05 hodin v prostorách bývalého letního
kina.
Usnesení č. 324/16
Rada města souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy
dopravci COMPAG CZ s. r. o. Mimoň na lince Jablonné v Podještědí – Cvikov – Sloup v Čechách – Nové
Zákupy – Velenice.
Usnesení č. 325/16
Rada města schvaluje likvidaci plechů ze střechy Sokolovny firmou Kovošrot Group CZ a. s., Praha.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rozpočet na rok 2017 – plánované investiční a neinvestiční náklady
Nájemní smlouvy na byty určené k prodeji – na jednání rady se dostavil zástupce realitní kanceláře a předložil
návrh týkající se prodeje bytů s nájemníky – tento návrh nebyl radními akceptován
Výměna oken v domě na adrese Cvikov II, Vančurova 261 – stavební technik informoval členy rady se stavem
oken – nutná výměna oken
Rada města projednala žádost Českého rybářského svazu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
na rok 2017 s tím, že je požadovaná částka zohledněna v rozpočtu města na rok 2017.
Plán zimní údržby komunikací v Libereckém kraji – telefonní čísla na nepřetržitou službu dispečinku budou
dány na webové stránky města – zajistí tajemník úřadu
Obecně závazná vyhláška města regulující hluk – návrh vyhlášky připraví na jednání rady dne 22. 11. 2016
starosta ve spolupráci s vedoucí správního odboru, která zašle členům rady původní návrh vyhlášky + odkazy
na webové stránky měst, kde tuto vyhlášku mají
Informace ke směně pozemků za benzinovou pumpou + vybudování cyklostezky

Kontrola usnesení
Koupě chatek v areálu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček – předběžné informace
zjištěny, je nutné zaslat vzorky na rozbor.
Prodej automobilu Škoda Fabia – viz unesení č. 307/16
Usnesení č. 287/16 – viz usnesení č. 308/2016
Kontrola odložených usnesení týkajících se majetkoprávních operací – vypracován materiál týkající se
odložených usnesení

