Informace z 21. schůze Rady města Cvikov ze dne 22. listopadu 2016

Usnesení č. 326/16
Rada města schvaluje neinvestiční dotaci na rok 2016 ve výši 20 000 Kč zapsanému spolku Lusatia
consort na dofinancování koncertního zájezdu do Maďarska.
Usnesení č. 327/16
Rada města schvaluje umístění základního dopravního zrcadla ve Cvikově v ulici Martinovo údolí
naproti domu č. p. 198 v případě souhlasu Dopravního inspektorátu Police ČR Česká Lípa.
Usnesení č. 328/16
Rada města souhlasí s přijetím daru ve výši 15 000 Kč od
organizaci Městská knihovna Cvikov.

SVS. a. s., Teplice pro příspěvkovou

Usnesení č. 329/16
Rada města schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz oddílů příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Cvikováček na rok 2017 s tím, že výše příspěvku bude stanovena po schválení rozpočtu města
na rok 2017 při rozdělování položky určené na sport na základě podaných žádostí o dotaci.
Usnesení č. 330/16
Rada města schvaluje zařazení částky 40 000 Kč do rozpočtu města na rok 2017 pro zapsaný spolek
Klíč – spolek invalidů Cvikov.
Usnesení č. 331/16
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2017 na základě žádosti ……… č. j. MUC-6122/2016
s tím, že výše příspěvku bude stanovena po schválení rozpočtu města na rok 2017 při rozdělování položky
určené na sport na základě podaných žádostí o dotaci.
Usnesení č. 332/16
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 021736 na nebytový prostor na st. p. č. 1067
v k. ú. Cvikov ke dni 30. 11. 2016 na základě podané žádosti č. j. MUC-6121/2016.
Usnesení č. 333/16
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy,
Sídliště 592, Cvikov dle návrhu.
Usnesení č. 334/16
Rada města stanovuje prodejní cenu nástěnného kalendáře CVIKOVSKO 2017 na částku 80 Kč.
Usnesení č. 335/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o regulaci
hlučných činností.
Usnesení č. 336/16
Rada města schvaluje převedení osobního vozidla Škoda Fabia RZ 2L2 0221 z majetku města
do majetku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček s tím, že před převodem bude
na osobním automobilu provedena základní údržba.
Usnesení č. 337/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit schodkový rozpočet na rok 2017.
Usnesení č. 338/16
Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Cvikov a Obcí Svor na výkon
Městské policie Cvikov – měření rychlosti projíždějících vozidel v katastrálním území Obce Svor
(Svor, Rousínov) na komunikacích III. třídy.
Usnesení č. 339/16
Rada města pověřuje vedoucí odboru kultury MěÚ Cvikov Ing. Helenu Maupicovou k podepisování
jednorázových nájemních smluv na movitý majetek, prostory spravované odborem kultury MěÚ Cvikov
a objednávek na revize, kontroly a drobné opravy na budovách a movitém majetku odboru kultury.

Usnesení č. 340/16
Rada města odkládá projednání žádosti čj. MUC-5889/2016 …………. a ukládá referentovi pozemkové
agendy záležitost projednat s vlastníkem pozemků sousedících s žádanou částí p. p. č. 3747/2
v k. ú. Cvikov, do 20. 12. 2016.
Usnesení č. 341/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat p.p.č. 568/9-část dle zákresu
(vyjma části zajišťující přístup k ppč. 624), minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem; na žádost …………, Cvikov.
Usnesení č. 342/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Lindava
p. p. č. 223/3-části (262 m² dle GP č. 558-114/2016 pod tímtéž parcelním číslem) za p. p. č. 209/4
(106 m² oddělených po oplocení podle téhož GP z p.p.č. 209/2), účelem je majetkoprávní vypořádání k části
místní komunikace; směna s doplatkem rozdílu ve výměře 20 Kč/m2 + společná úhrada nákladů souvisejících
s převodem; na žádost manželů ………….., Cvikov.
Usnesení č. 343/16
Rada města doporučuje jednat s administrátorem Římskokatolické farnosti Lindava ve věci převodu
pozemků p. p. č. 1 a 8/2 v k. ú. Lindava a to bez úplaty; jednáním pověřuje referenta pozemkové
agendy.
Kontrola usnesení
Obecně závazná vyhláška – viz usnesení č. 335/16 – vyřazeno z kontroly usnesení
Plán zimní údržby komunikací v Libereckém kraji – tajemník zajistil vyvěšení telefonního spojení
na nepřetržitou službu dispečinku na webových stránkách města – vyřazeno z kontroly usnesení.
Usnesení 320/16 – schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Cvikov a Obcí Svor – viz usnesení
č.338/16 – vyřazeno z kontroly usnesení
Koupě chatek v areálu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček – rozborem byl zjištěn
azbest v chatkách, nechá se posoudit projektantem, jakým způsobem by šlo s chatkami naložit, aby se
rozhodlo, zda se chatky koupí do vlastnictví města či nikoliv – úkol nadále trvá.
Usnesení č. 130/16 – viz usnesení č. 342/16 – vyřazeno z kontroly usnesení
Usnesení č. 249/16 – doplněny informace ohledně šetření na místě – nadále trvá

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Pumppark – shlédnuta videoukázka, Mgr. Čeřovský a Mgr. Novotný pojednou do Lázní Bělohrad
Žádost zapsaného spolku Most k naději č. j. MUC-5990/2016 o poskytnutí dotace na rok 2017 – usnesení
nebylo přijato, jelikož pro poskytnutí dotace hlasovali 3 členové rady a 3 členové byli proti
Stanovení termínu rady v měsíci prosinci 2016 – poslední schůze rady bude dne 27. 12. 2016 v 10 hodin.

