Město Cvikov

Usnesení z 21. schůze Rady města Cvikova 9. října 2012
účast: ze 7 členů přítomno: 5 členů , 2 omluveni - JUDr. Švehla, Ing. Beránek

376/12
Schvaluje žádost nájemce bytu p. Lohnerta a souhlasí s podnájmem bytu města v č.p. 544
ulice Mánesova Cvikov II na dobu 1 roku – podnájemce manž. Ježkovi. Tímto se ruší
usnesení 343/12 z 11.9.2012.
(5 pro)
377/12
Schvaluje žádost Svazu tělesně postižených v ČR místní organizace Cvikov a souhlasí
s bezplatným pronájmem klubovny (uzavření dohody a podmínek s vedoucím odboru
kultury) v Multifunkčním centru Sever Cvikov. (5 pro)
378/12
Schvaluje žádost o umístění vývěsní skříňky Svazu tělesně postižených v ČR, místní
organizace Cvikov a souhlasí s umístěním skříňky v Komenského ulici Cvikov (způsob
upevnění a místo bude určeno stavebním technikem města) . (5 pro)
379/12
Neschvaluje žádost p. Věry Řimnáčové,bytem Cvikov, o zaplacení částky 5000,- Kč za
instalaci elektroměru v bytu ve Cvikově II Vančurově ulici č.p. 261. (5 pro)
380/12
Žádost p. Svobody (autokros) o finanční dotaci na činnost odkládá a zařazuje do tvorby
rozpočtu pro rok 2013.
381/12
Pověřuje starostku města hlasováním pro sloučení MAS Skleněný Nový Bor, o.s.
Podralsko o.s. na Valné hromadě MAS dne 16.10.2012. (5 pro)

a LAG

382/12
Neschvaluje přidělení bytu po paní Věře Balážové p. Radkovi Gažovi
a
pověřuje Služby města Cvikova, bytové oddělení, zrušit nájemní smlouvy p. Věře Balážové
a p. Radku Gažovi, nařídit vystěhování z bytu v č.p. 541 Mánesova ulice Cvikov II. (5 pro)
383/12
Nesouhlasí s výměnou bytu dle žádosti paní Štefanie Balážové. Byt v domě č.p. 354
v Komenského ulici Cvikov II se nebude pronajímat, vzhledem k tomu, že je objekt určen
k prodeji. (5 pro)
384/12
Souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných
kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a to pro pořádání veřejně přístupné

hudební produkce dle žádosti pana Martina Posselta. (Tímto se ruší usnesení č. 347/12
z 11.9.2012) . (4 pro, 1 nepřítomen Ing. Dostál)
385/12
Rada města doporučuje vedoucímu odboru kultury p. Rejzkovi vypsat výběrové řízení na
doplnění vybavení jeviště v Multifunkčním centru Sever, ve spolupráci se stavební a
investičním technikem města. (5 pro)
386/12
Pověřuje vedoucího odboru kultury p.Rejzka předložit návrh využití objektu loutkárny.
V termínu do 20.11.2012. (5 pro)
387/12
Pověřuje vedoucího odboru kultury p. Rejzka předložit návrhy na využití bývalého letního
kina. Termín do 20.11.2012. (5 pro)
388/12
Rada města souhlasí se zřízením kulturní komise. Vedoucí odboru kultury p.Rejzek předloží
radě návrh jejího složení v termínu do 20.11.2012. (5 pro)
389/12
Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Cvikov a JOSTAV spol. s r.o. Stráž nad Nisou na
realizaci stavby „Výstavba kanalizace Drnovec 1.část – Cvikov, ul.Zahradní“. Cena díla 490
356,- Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení.(5 pro)
390/12
Schvaluje nabídku a Smlouvu mezi městem Cvikov a Vodohospodářské projekty
s.r.o.Česká Lípa na AD a TDI při realizaci stavby „Výstavba kanalizace – Cvikov,
ul.Zahradní“ Cena činí 4 537,- Kč. (5 pro)
391/12
Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Cvikov a Ing.Petrem Chmelíčkem –
zeměměřičské práce Česká Lípa na „Geodetické zaměření historického majetku města
Cvikov“. Cena díla 163 200,- Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (4 pro, 1 nepřítomen
Mgr. Čeřovský)
392/12
Rada města pověřuje stavebního a investičního technika města p.Vrabce zajistit ohledání
studny na pozemku města (zvednutím deklu) u domu pana Bednáře. Termín do 23.10.2012.
(4 pro, 1 nepřítomen Mgr. Čeřovský)
393/12
K usn. č. 360/12 přesun plakátovací plochy firmy Rengl Liberec – pověřuje stavebního a
investičního technika p.Vrabce určit firmě přemístění plakátovací plochy na autobusovém
nádraží Cvikov mezi čekárny, včetně přesazení stromů. (4 pro, 1 nepřítomen Mgr. Čeřovský)
394/12
Souhlasí s doplněním sloupu veřejného osvětlení v Lindavě
sklárnou AJETO na základě žádosti manž. Kahanových. (5 pro)

lokalita výstavby RD za

395/12
Rada projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 9. měsíc 2012 .
Předpokládaný propad příjmu daní o cca 6 mil. Kč rada města doporučuje zohlednit při
sestavování rozpočtu města na rok 2013.

Dále rada projednala
-

informaci o kontrole usnesení rady města

Mgr. Ivo Čeřovský
člen rady města

Mgr. Šárka Jakobi
starostka města

