Město Cvikov

Usnesení z 23. schůze Rady města Cvikova 6. listopadu 2012
účast: ze 7 členů přítomno: 5 členů , 2 omluveni Mgr. Jakobi, Ing. Dostál

425/12
Žádost p. Stanislava Peterky a p. Miloše Doležala o snížení pronájmu za sál a bar
v multifunkčním centru Sever Cvikov při pořádání Řemeslnické zábavy dne 17.11.2012 –
rada nesouhlasí se snížením pronájmu. (4 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen)
426/12
Žádost p. Marie Čarné, bytem Cvikov, o přidělení – pronájem bytu v č.p. 159 v ulici Boženy
Němcové Cvikov I . Rada žádost zamítá s tím, že uvedený byt je určen k prodeji. (4 pro, 2
omluveni, 1 nepřítomen)
427/12
Uvolněný byt v č.p. 159 Boženy Němcové Cvikov I – žádá oddělení bytu SMC prošetřit
otázku užívání bytu předcházejícím nájemcem p. Zubákem, stanovení ceny bytu s nájemcem
připravit návrh ceny bytu bez nájemce. (4 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen)
428/12
Návrh na vyřazení majetku z evidence – příspěvková organizace Mateřská škola Jiráskova
ulice 88 Cvikov I - skupina 028 v hodnotě 12 816,- Kč (koberec). Rada schvaluje vyřazení
z evidence a likvidaci odvozem na sběrný dvůr. (5 pro, 2 omluveni)
429/12
Návrh na vyřazení majetku z evidence – příspěvková organizace DDM Cvikováček,
Československé armády 195, Cvikov I - skupina 028 v hodnotě celkem 26 984,- Kč (dle
soupisu) Rada schvaluje vyřazení z evidence a likvidaci dle návrhu. Vyřazení majetku do
3.000,- Kč v hodnotě 7 507,- Kč dle soupisu a do 1.000,- Kč v hodnotě 3 084,23 Kč je
v pravomoci ředitele příspěvkové organizace. (5 pro, 2 omluveni)
430/12
Souhlasí s přijetím městského strážníka do pracovního poměru Městské policie Cvikov
na dobu určitou ( zástup po dobu rodičovské dovolené) p. Josefa Studničného, bytem Cvikov,
nástup od 1.12.2012. (5 pro, 2 omluveni)
431/12
Schvaluje prodloužení lhůty pro realizaci prodeje
A) jednotka č. 178/12, nebytový prostor v č.p. 178, 179, ul. Boženy Němcové, Cvikov, včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 22/10000 na společných částech domu čp. 178, 179, Cvikov
I a na st.p.č. 1461/4 o celkové výměře 94 m²
kupující:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK čp. 178-179/I B.Němcové Cvikov
za cenu: 1,- Kč, st.p.č. 42,- Kč + příslušenství , schvalující usnesení ZM ze dne 10.05.2012 č.
5)a) - prodloužení lhůty na podnět města
(5 pro, 2 omluveni)

B) jednotka č. 179/12, nebytový prostor v č.p. 178, 179, ul. Boženy Němcové, Cvikov, včetně
spoluvlastnického podílu o velikost 43/10000 na společných částech domu čp. 178, 179, Cvikov I
a na st.p.č. 1461/4 o celkové výměře 94 m²
kupující:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK čp. 178-179/I B.Němcové Cvikov
za cenu: 1,- Kč, st.p.č. 81,- Kč + příslušenství, schvalující usnesení ZM ze dne 10.05.2012 č. 5)b)
- prodloužení lhůty na podnět města
(5 pro, 2 omluveni)
C) st.p.č. 1461/4 o celkové výměře 94 m² v k.ú. Cvikov
– spoluvlastnický podíl o velikosti 1298/100, účel: prodej spoluvlastnického podílu Města Cvikov
zbývajícím vlastníkům bytových jednotek (BJ) dle velikosti jejich spoluvlastnického podílu (cena
celkového podílu=15.820 Kč), pro kupující-vlastníky BJ:
č. 178/8, ŠTEFAN Martin, Cvikov a ŠTEFANOVÁ Jiřina, Hvožďany, podíl 13/250, cena 978,Kč + příslušenství
č. 178/11, DINH Dinh Quoc, Česká Lípa, podíl 261/10000, cena 981,- Kč + příslušenství
č. 179/6, ŠIMÁK Pavel, Běrunice, podíl 517/10000, cena 972,- Kč + příslušenství
schvalující usnesení ZM ze dne 10.05.2012 č. 6)1)A) - prodloužení lhůty na podnět města
(5 pro, 2 omluveni)
D) st.p.č. 733 o výměře 13 m² a p.p.č. 3519/10 část (vyjma cesty k mostu) z celkové výměry 103 m²
v k.ú. Cvikov
kupující: DVOŘÁKOVI Jan a Marie, Cvikov za účelem ostatní plocha, parkovací
schvalující usnesení ZM ze dne 10.05.2012 č. 6)1)D) - prodloužení lhůty na podnět města

(5 pro, 2 omluveni)
432/12
Vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek
A) Schvaluje vyvěšení záměru prodeje st.p.č. 363 o celkové výměře 271 m² v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha-ZP, nádvoří a zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území-SOÚ
žadatel: AUGUSTOVI Volfgang a Jana, Cvikov
účel: zahrada – narovnání stavu
(5 pro, 2 omluveni)
B) Schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 1149/5 o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost
žadatel: GROHMANNOVÁ Dana, Cvikov
účel: vjezd do garáže na st.p.č. 9/2 (ve vlastnictví žadatelky)
(5 pro, 2 omluveni)
C) Schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 241/1 o celkové výměře 59 m² v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: komunikace
žadatel: LEJSKOVÁ Jana, Cvikov
účel: narovnání stavu (zahrada)
(5 pro, 2 omluven)

433/12
Vyvěšení záměru obce na úřední desce – pronajmout pozemek
A) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu
p.p.č. 215 o celkové výměře 46 m²; KN: zahrada; ÚP: SOÚ
p.p.č. 216 o celkové výměře 52 m²; KN: zahrada; ÚP: SOÚ
st.p.č. 247 o celkové výměře 85 m²; KN: ZP a nádvoří, zbořeniště; ÚP: SOÚ
žadatel: TYMYK Martin, Cvikov, účel: zahrada - narovnání stavu
(5 pro, 2 omluveni)

B) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu
p.p.č. 2743/8 část cca 150 m² z celkové výměry 24441 m² v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: louky a pastviny
žadatel: ČERMÁK Martin, Cvikov , účel: zahrada – chov drůbeže
(5 pro, 2 omluveni)

434/12
Schvaluje Plán inventur majetku města k 31.12.2012 dle návrhu. (5 pro, 2 omluveni)
435/12
Pověřuje místostarostu města a tajemníka městského úřadu oslovit ředitele příspěvkových
organizací města - projednat otázku nákupu plynu na burze, využít postup a zkušenosti
z jednání s RWE příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov .

Dále rada projednala
-

žádost HC Cvikov o.s. o dotaci ve výši 40.000,- Kč na sportovní činnost na r. 2013
odkládá s tím, že bude řešena v rámci přípravy rozpočtu města na r. 2013
žádost příspěvkové organizace DDM Cvikováček o dotaci na činnosti oddílů ve výši
135.000,- Kč odkládá s tím, že bude řešena v rámci přípravy rozpočtu města na r. 2013
bere na vědomí informaci o kontrole usnesení rady
bere na vědomí informaci o vypsání výběrového řízení na pracovní pozici referenta
životního prostředí na dobu určitou (zástup po dobu rodičovské dovolené) , přihlášky
do 9.11.2012

Mgr. Ivo Čeřovský
člen rady města

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

