Informace z 20. schůze Rady města Cvikov ze dne 10. listopadu 2015
Usnesení č. 383/15
Rada města souhlasí s odpisem majetku příspěvkové organizace Mateřské školy Sídliště 592/II, Cvikov
k 30.11.2015:
- inv. č. 11HM0017 – koberec – 3 600 Kč
- inv. č. 27HM5319 – pohovka – 3 216 Kč
- inv. č. 12HM031 – koberec – 8 344 Kč
- inv. č. 27HM1585 – mrazící pult Gorenje – 13 990 Kč
- inv. č. 10HM010 – sekačka XAP – 15 298 Kč
- inv. č. 27HM3655 – vysavač Aqua Vac Pro 2000 – 3 690 Kč
- inv. č. 27HM3715 – magnetická tabule – 315,60 Kč
- inv. č. 27HM5336 (2ks) – sedátko – 2 218 Kč
- inv. č. 27HM3709 – TV stolek – 1 590 Kč
- inv. č. 27HM5622 – tyčový mixér Moulinex – 640 Kč
- inv. č. 27HM4941 – elektrický šlehač – 1 480 Kč
- inv. č. 27HM1621 – stolek – 380 Kč
- inv. č. 27HM3562 – skříňka U452 – 480 Kč
- inv. č. 27HM3564 – skříňka A209 – 540 Kč
- inv. č. 27HM9001 – Nokia 2610 – 2 Kč
- inv. č. 27HM3553 – psací stroj Consul – 2 370 Kč
- inv. č. 27HM5340 – varná konvice Bravo – 990 Kč.
Usnesení č. 384/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Sídliště 592/II, Cvikov – inv. č. 27HM9002 – koberec v hodnotě 21 061 Kč.
Usnesení č. 385/15
Rada města schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy, Sídliště 595/II, Cvikov
mimořádnou odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 386/15
Rada města souhlasí s výměnou oken v bytě č. 4 v č. p. 354, ul. Komenského ve Cvikově za předpokladu,
že nájemce – žadatelka o výměnu – uhradí 50 % nákladů spojených s výměnou oken (cena oken + práce
spojena s výměnou oken), kdy město uhradí zbývajících 50 % těchto nákladů.
Usnesení č. 387/15
Rada města souhlasí s vybudováním odvětrání místnosti Multifunčního centra hotelu Sever, ve které se
nachází kuchyň pizzerie, firmou PULSKLIMA, spol. s r. o., s tím, že částka bude použita z jiného oddílu
v rámci rozpočtu města na rok 2015.
Usnesení č. 388/15
Rada města schvaluje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, že bude Město Cvikov vypisovat výběrová řízení pouze u zakázek, jejichž hodnota přesáhne
částku 200 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. 389/15
Rada města schvaluje přípravu na vydání knihy o městě Cvikov a pověřuje odbor kultury jejím
zajištěním. Odbor kultury bude radu města průběžné informovat o již učiněných krocích.
Usnesení č. 390/15
Rada města schvaluje vytištění 2.000 kusů turistických mapek formátu A3 (oboustranně) od firmy s nižší
cenovou nabídkou s tím, že náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru kultury. Mapky budou k dispozici
občanům na infocentru zdarma.
Usnesení č. 391/15
Rada města schvaluje okamžitou výpověď Nájemní smlouvy č. 0121, jejímž předmětem pronájmu je
pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 144, z důvodu neplacení nájemného.
Usnesení č. 392/15
Rada města schvaluje okamžitou výpověď Smlouvy o nájmu pozemku č. 0392702, jejímž předmětem
pronájmu jsou pozemky v k.ú. Lindava p.p.č. 555, 564, 1971/1, st. 89 a st. 90, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 393/15
Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Lindava ppč. 197 (1342 m2) a 260/2 (683 m2), účel sekání
trávy, nájemné 0,10 Kč/m2/rok, a uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 391 s ………. Cvikov.
Usnesení č. 394/15
Rada města odkládá zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 1011-část dle zákresu
(571 m2) a 1012/4-část dle zákresu (486 m2) do projednání v komisi stavební a pozemkové.
Usnesení č. 395/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat bytovou jednotku č. 539/7, v čp. 539,
Cvikov II včetně podílu o velikosti 733/4322 na společných částech budovy čp. 539, na jiné stavbě bez čp/če
na st.p.č. 1131, na stavebních parcelách č. 1025 a 1131 a na pozemkové parcele č. 997/2 v k.ú. Cvikov,
se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 267.910 Kč + náklady související s převodem + aktuální
doplatek (vybavení bytu), s užívacím právem (nájemcem).
Usnesení č. 396/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat bytovou jednotku č. 581/4, v čp. 581,
Cvikov II včetně podílu o velikosti 1/22 na společných částech budovy čp. 581 a na stavební parcele č. 1175
v k.ú. Cvikov, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 237.300 Kč + náklady související s převodem +
aktuální doplatek (vybavení bytu), s užívacím právem (nájemcem).
Usnesení č. 397/15
Rada města odkládá zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 574/3, v čp. 574, Cvikov II
do vyřešení užívacího práva k bytu m. …………...

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
- oprava přízemí budovy městského úřadu
- žádosti o dotace č. j. MUC-5768/2015, MUC-5778/2015, MUC-5810/2015, MUC-5834/2015
- žádost o příspěvky na činnost sportovních oddílů příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Cvikováček ze dne 06. 11. 2015 č. j. MUC-5947/2015
- výměna osvětlení v místním parku
- Advent – seznámení s programem a s přípravou
- informace ohledně opravy komunikací ve Cvikově
- informace k přípravě prodeje č. p. 30, Cvikov II (ul. Pivovarská)
- Sportovec roku
- návrh termínů jednání rady a zastupitelstva na 1. pololetí 2016
- informace o úpravě návrhu na směnu pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 3602/3-části za p. p. č. 2413/1
Vyřazení z kontroly usnesení
o směna pozemků v k. ú. Cvikov – viz materiály projednané radou města bez přijatého usnesení
o prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 1011-části a 1012/4 – části (ul. Mánesova) – viz usnesení 394/15
o usnesení č. 300/14 – viz usnesení č. 381/15
o usnesení č. 355/12-A)a)+b) – viz usnesení č. 381/15

