Informace z 21. schůze Rady města Cvikov ze dne 24. 11. 2015
Usnesení č. 398/15
Rada města 
souhlasí s umístěním kříže č. 2 dle obrázkové předlohy, která je přílohou žádosti
č. j. MUC 3134/2015 ze dne 03. 06. 2015 na hřbitově v Drnovci na náklady města Cvikov.
Usnesení č. 399/15
Rada města 
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění zřízení plynové přípojky na základě
žádosti ze dne 18. 11. 2015 č. j. MUC6140/2015 vzhledem k vysokým nákladům na její zřízení a nemožnosti
odkoupení od RWE.
Usnesení č. 400/15
Rada města 
schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila
Hynka Cvikov do Projektu Inkluze pro Českolipsko  Výzvy 02_15_007 – Inkluzivní vzdělávání.
Usnesení č. 401/15
Rada města revokuje usnesení č. 387/15 ze dne 10. 11. 2015 a schvaluje vybudování odvětrání místnosti
Multifunčního centra hotelu Sever, ve které se nachází kuchyň pizzerie, firmou PPS Gastro, s. r. o.,
s tím, že částka bude použita z jiného oddílu v rámci rozpočtu města na rok 2015.
Usnesení č. 402/15
Rada města povoluje výjimku 
z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o regulaci používání zábavní
pyrotechniky na základě žádosti Mateřské školy Cvikov č. j. MUC6230/2015 ze dne 16. 11. 2015 na akci
Vánoční zpívání, která se bude konat dne 10. 12. 2015 kolem 16:05 hodiny v areálu letního kina.
Usnesení č. 403/15
Rada města souhlasí s vyřazením předmětu postupné spotřeby příspěvkové organizace Mateřská škola
Cvikov, Jiráskova 88/I inv. č. 27HM3692 – kadeřnický salon pro MŠ v hodnotě 4 091 Kč.
Usnesení č. 404/15
Rada města 
souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 24 000 Kč za období září až listopad 2015
pro Mateřskou školu Cvikov, Jiráskova 88/I.
Usnesení č. 405/15
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města schválit za předsedu Osadního výboru Lindava na základě
rozhodnutí členů osadního výboru 
paní Alžbětu Dvořákovou
.
Usnesení č. 406/15
Rada města 
souhlasí se zařazením částky 5.000 Kč na anketu Nejúspěšnější sportovci 2015 pro Sportovní
unii Českolipska 
do rozpočtu města na rok 2016
. Tato částka bude poskytnuta z oddílu na sport.
Usnesení č. 407/15
Rada města 
nesouhlasí s poskytnutím dotace pro Hornicko – historický spolek pod Ralskem
.
Usnesení č. 408/15
Rada města 
souhlasí s konáním prodejních trhů 
ve městě Cvikov v roce 2016 na základě podané žádosti
pana Václava Chaloupky, Hrádek nad Nisou, č. j. MUC6027/2015 ze dne 10. 11. 2015.
Usnesení č. 409/15
Rada města 
schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček mimořádnou
odměnu
ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 410/15
Rada města 
schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Základní a umělecké školy Cvikov mimořádnou
odměnu
ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 411/15
Rada města 
schvaluje řediteli příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka
Cvikov mimořádnou odměnu
ve výši dle návrhu.

Usnesení č. 412/15
Rada města 
nesouhlasí s navýšením dotace z rozpočtu města na rok 2016 na částku 140 000 Kč
občanskému sdružení Lusatia Consort. 
V případě schválení rozpočtu bude poskytnuta částka 80 000 Kč.
Usnesení č. 413/15
Rada města 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Cvikov
a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha
, zastoupenou společností ŠINDY a.s. Praha a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
. Jednorázová úhrada je 5 000, Kč bez DPH.
Usnesení č. 414/15
Rada města 
souhlasí se zařazením částky 195 295, Kč bez DPH (236 307, Kč s DPH) na úpravu podatelny
MěÚ Cvikov 
do rozpočtu města na rok 2016.
Usnesení č. 415/15
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na realizaci „Stavebních
úprav podatelny MěÚ Cvikov“
mezi Městem Cvikov a KN STAV s.r.o. Zákupy.
Usnesení č. 416/2015
Rada města trvá dodržení podmínek sjednaných smlouvou s firmou KN STAV s. r. o. Zákupy
na rekonstrukci obřadní síně.
Usnesení č. 417/2015
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na realizaci „PD sadových
úprav a nových parkovacích ploch před vstupem do objektu KODUS“ mezi Městem Cvikov a
AP STUDIO s.r.o. Praha.
Usnesení č. 418/2015
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o dílo na realizaci „PD Oprava
místní komunikace ul. Martinovo údolí  Cvikov“
mezi Městem Cvikov a Ing. Pavel Špulák.
Usnesení č. 419/15
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci
stavby „Komunikace a inženýrské sítě v ul. ČSA Cvikov“ mezi Městem Cvikov a VOKA CL s.r.o.
Zahrádky
.
Usnesení č. 420/15
Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku v k.ú. Cvikov
2
st.p.č. 639/1část (773 m
)
včetně stavbyobjektu občanské vybavenosti čp. 30, Cvikov II
, minimální kupní
cena za pozemek 175.614 Kč, za stavbu podle aktualizovaného znaleckého posudku + náklady související
s převodem.
Usnesení č. 421/15
2
Rada města 
odkládá projednání žádosti o pronájem pozemků v k.ú. Lindava ppč. 517 
(227 m
) a 2399část
2
dle zákresu (cca 230 z 273 m
)
do vyjádření osadního výboru.
Usnesení č. 422/15
Rada města 
odkládá projednání žádosti o pronájem pozemku v k.ú. Lindava ppč. 61/14 do vyjádření
osadního výboru.
Usnesení č. 423/15
Rada města 
revokuje usnesení č. 359/15 ze dne 13.10.2015
, kterým byl schválen záměr pronajmout pozemky
v k.ú. Cvikov p.p.č. 1141/1 a 1140/3část, jelikož pozemky budou užívány příspěvkovou organizací města.
Usnesení č. 424/15
Rada města 
odkládá projednání záměru pronajmout pozemky v k.ú. Cvikov ppč. 
179 a 178/2 a 178/1část
a
ukládá vedoucí odboru správy majetku města jednat ve věci směny s vlastníkem st.p.č. 129.
Usnesení č. 425/15
Rada města 
souhlasí s přeřazením paní ………….. na pozici referenta odboru správy majetku města
po dobu dlouhodobé nepřítomnosti paní ………….., tzn. na dobu určitou od začátku ledna 2016.

Usnesení č. 426/15
Rada města 
schvaluje řediteli příspěvkové organizace Městské knihovny Cvikov mimořádnou odměnu
ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 427/15
Rada města 
odkládá projednání záměru prodat pozemek v k.ú. Cvikov ppč. 178/1část do vyřešení výše
uvedeného usnesení rady města č. 424/15.
Usnesení č. 428/15
Rada města 
neschvaluje záměr prodat pozemky v k.ú. Cvikov st.p.č. 557, p.p.č. 765/1 a 786, současně
doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost ……………...
Usnesení č. 429/15
Rada města 
schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov
2
p.p.č. 2743/8část dle zákresu (cca 1000 z 24231 m
)
, účel rozšíření pozemku (majetkoprávní narovnání),
2
minimální kupní cena 30 Kč/m+ náklady související s převodem; na žádost ……………, Cvikov.
Usnesení č. 430/15
Rada města 
schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov st.p.č.247
2
2
2
2
2
2
(85 m
)a
části p.p.č. 215 (29 m
), 
216 (51 m
), 
217 (5 m
), 
219 (3 m
)
a 3518/6 (51 m
), účel zahrada k čp.
2
2
156, Cvikov II, minimální kupní cena 100 Kč/mza pozemky v ploše smíšeném obytném území a 30 Kč/m
za
pozemky v ploše ostatní + náklady související s převodem; na žádost …………, Cvikov.
Usnesení č. 431/15
Rada města 
schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov
2
2
2
p.p.č. 1011 – část dle zákresu (571 m
)a
1012/4 – část dle zákresu (486 m
), minimální kupní cena 100 Kč/m
+ náklady související s převodem; žadatel ……………, Cvikov.
Usnesení č. 432/15
Rada města 
neschvaluje záměr prodat část pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3011/13 a doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost žadatelů ……………., Cvikov.
Usnesení č. 433/15
Rada města 
neschvaluje záměr prodat část pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 909/1 a doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost žadatelů ………………, Cvikov.
Usnesení č. 434/15
Rada města 
opravuje v usnesení RM č. 363/15 z 13.10.2015 překlep v příjmení žadatele.
Usnesení č. 435/15
Rada města odkládá projednání žádosti o zpřístupnění p.p.č. 3636/1 v k.ú. Cvikov do příštího jednání.
Usnesení č. 436/15
Rada města 
schvaluje ve věci majetku nepatrné hodnoty, že v případě možné infekční nákazy majetek
(kovový, hodinky, mobil), šatstvo, hygienické potřeby a klíče likvidovat přímo léčebnou organizací
(jedná se o majetek nepatrné hodnoty); 
majetek z drahého kovu vždy zařadit do evidence majetku města;
majetek oceněný dle notářského zápisu nabídnout k prodej
i  přes bazar, zastavárnu, atp., za jimi
nabídnuté ceny; pokud nedojde k prodeji do 1 roku, bude navrhnuta likvidace přes likvidační komisi. D
le
Směrnice pro vedení účetnictví ze dne 01.12.2011 se ostatní majetek města povede v operativní evidenci na
podrozvahovém účtu v ocenění od 1000 Kč do 2999 Kč a použitelností nad 1 rok; majetek získaný z pohřbů
pod 1000 Kč nebude zařazen do evidence majetku.
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
 kotlíková dotace
 uzavření Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I v době vánočních prázdnin od 28.12.2015 do 31.12.2015
 termíny konání jednání rady města a schůzí zastupitelstva města
 fasáda samoobsluhy
 odměňování ředitelů příspěvkových organizací
 refundace mezd členů rady
Kontrola usnesení






využití starého kulturního domu v ulici Nerudova – stále trvá
sportovec roku – práce pokračují
povrch Sokolovny – udělaly se sondy do parket a architekt Šmolík udělá jednoduchý projekt
zpravodaj města – starosta oslovil p. Votavu, který tiskne zpravodaje, aby zprostředkoval schůzku s firmou,
která se tímto zabývá – prozatím neproběhla

Vyřazení z kontroly usnesení
o prodej objektu č. p. 30, Cvikov I – usnesení č. 420/15
o usnesení č. 210/15 – viz usnesení č. 398/15
o usnesení č. 294/15 – viz usnesení č. 430/15
o usnesení č. 394/15 – viz usnesení č. 431/15

