Informace 23. schůze Rady města Cvikov ze dne 20. 12. 2016
Usnesení č. 358/16
Rada města schvaluje přijetí darů na akci Děti lesu les dětem 2016 pro příspěvkovou organizaci Dům
dětí a mládeže Cvikováček v celkové výši 15 225 Kč (finanční dary v celkové výši 11 900 Kč, věcné dary
v celkové výši 3 325 Kč).
Usnesení č. 359/16
Rada města schvaluje přijetí darů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Cvikováček
v celkové výši 15 000 Kč určený pro nákup dresů pro oddíl atletiky.
Usnesení č. 360/16
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Svítání od 01. 01. 2017 panu
……………
Usnesení č. 361/16
Rada města neschvaluje poskytnutí plochy na sloupech veřejného světlení pro trvalou reklamu, ale pouze
pro jednorázové reklamy.
Usnesení č. 362/16
Rada města uděluje výjimku panu ………… na základě jeho žádosti č. j. MUC-6691/2016 na dobu
1 roku, po kterou se nebude muset přihlásit k trvalému pobytu na adrese Domu s pečovatelskou službou
Svítání, kde mu byl přidělen byt.
Usnesení č. 363/16
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Cvikováček dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 364/16
Rada města souhlasí s pořádáním 18. mezinárodního cyklomarathonu horských kol Lužickými horami
Malevil Cup 10. 06. 2017 a v souvislosti s pořádáním tohoto veřejného závodu horských kol povoluje
vstup na pozemky v majetku Města Cvikova
Usnesení č. 365/16
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14 v Domě s pečovatelskou službou Svítání
ke dni 31. 12. 2016 na základě žádost paní ………….
Usnesení č. 366/16
Rada města schvaluje převod nájmu na nebytový prostor Drnovec č. p. 73 z pana ………. na paní
…………. za stejných podmínek.
Usnesení č. 367/16
Rada města schvaluje přijetí finančního daru v celkové výši 16 800 Kč pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II (příspěvky od rodičů do fondu hraček).
Usnesení č. 368/16
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II:
- in. č. 27HM5414 – modem ADSL ASUS TI4631, pořizovací cena 1 950 Kč
- in. č. 27HM5624 – mechanika DVD-FDD, pořizovací cena 2 120 Kč
- in. č. 10HM004 – modem ADSL 2-ZyXEL, pořizovací cena 1 Kč.
Usnesení č. 369/16
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bohumila Hynka Cvikov:
- inv. č. 1/5006 – PC AMD 2200, pořizovací cena 6 500 Kč
- inv. č. 2/4493 – Office pro 2003 Win32 Zzech MVL, pořizovací cena 4 122,16 Kč.
Usnesení č. 370/16
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov,
Jiráskova 88/I ve výši jejího mzdového tarifu.
Usnesení č. 371/16
Rada města schvaluje umístění odrazových zrcadel na křižovatce místních komunikací ul. Vančurova
a Smetanova ve Cvikově a dvou odrazových zrcadel v Lindavě na silnici č. III/26836 naproti výjezdu
z p. p. č. 2197/1 v k. ú. Lindava.
Usnesení č. 372/16
Rada města jmenuje Ing. Helenu Maupicovou a Markétu Růžičkovou členkami Redakční rady města
Cvikova.

Usnesení č. 373/16
Rada města souhlasí s termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na 1. pololetí roku 2017 dle návrhu.
Usnesení č. 374/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se stavbou pilíře el. na p. p. č. 3726/3 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a ………….,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 375/16
Rada města souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu pozemku č. 0170702 dohodou ke dni 31. 12. 2016
na návrh nájemce.
Usnesení č. 376/16
Rada města souhlasí s narovnáním vlastnické hranice mezi městskými pozemky p. p. č. 3628/1 a 3628/5
s pozemky p. p. č. 1352/5, 1352/6 a 1352/37 v k. ú. Cvikov, a to k obrubníkům stávající místní
komunikace.
Usnesení č. 377/16
Rada města souhlasí s narovnáním hranic pozemků v rámci obnovy katastrálního operátu novým
mapováním v k. ú. Cvikov dle návrhu; dotčené pozemky v majetku Města Cvikov: p. p. č. 1261/14,
1261/27, 1295/3, 1343/6, 1352/1, 1352/2, 1352/36, 1352/44, 1626, 1627/1, 1627/5, 1629, 1635/1, 1636/1,
1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4, 1641, 1643, 1644, 1657, 1658, 1661, 1662, 1664, 1667, 1670, 1674,
1675, 1781, 3642, 3862, 3948, 1718/10, 1718/11, 1718/12, 1749/1, 1868/8, 2238/6, 2238/21, 2263/1, 2263/2,
2263/4, 2263/7, 2263/8, 2272/2, 2272/3, 2273/4, 2304/1, 2304/2, 2304/3, 2309/1, 2309/5, 2312/3, 2339/7,
2357, 2359/1, 2360/1, 2360/2, 2360/3, 2367/1, 3628/1, 3628/2, 3628/3, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3629/4,
3630/3, 3636/1, 3657/3, 3672/4, 206, 219, 226/2, 232/2, 234/2, 235/1, 303/3, 2413/5, 2413/7, 2416/3, 2420/2,
2432/2, 2575/2, 2582/2, 2605, 2608/1, 2608/2, 2619/1, 2631/5, 2680/2, 2694/1, 2738/3, 2742/2, 2742/5,
2742/7, 2743/8, 2743/11, 2752, 2865/8, 2865/18, 2878/3, 2880/1, 2881/7, 2883/5, 3518/7, 3518/9, 3518/10,
3518/14, 3519/5, 3519/15, 3522, 3525/4, 3538/1, 3538/3, 3681/1, 3705/1, 3707/1, 3783/38, 3816, 3817,
1087/1, 1140/3, 1140/6, 3601/2, 3608/3, 3610/7, 3680/3, 3681/1, 3682, 3812/1; st. p. č. 258, 259, 304, 604,
620/2, 782, 798, 1011, 1012/9, 1142, 1143, 1144 a 1498.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí žádost Farní charity Česká Lípa o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2017 s tím, že v rozpočtu na rok 2017 byla tomuto žadateli Zastupitelstvem Města Cvikov
schválena částka 10 000 Kč.
Rada města bere na vědomí žádost občanského sdružení SHŠ Garde, Cvikov o poskytnutí dotace
z rozpočtu města na rok 2017 s tím, že v rozpočtu na rok 2017 byla tomuto žadateli Zastupitelstvem
Města Cvikov schválena částka 15 000 Kč.
Rada města bere na vědomí žádost TJ Dynamo Lindava o poskytnutí dotace na činnost fotbalového
oddílu s tím, že o výši částky bude rozhodnuto při rozdělování finanční částky určené v rozpočtu města
na sport.
Rada města bere na vědomí žádost TT Cyklorenova Cvikova o poskytnutí dotace na činnost oddílu s tím,
že o výši částky bude rozhodnuto při rozdělování finanční částky určené v rozpočtu města na sport.
Rada města bere na vědomí žádost Českého kynologického svazu, ZKO Cvikov 54 o poskytnutí dotace
na činnost oddílu s tím, že o výši částky bude rozhodnuto při rozdělování finanční částky určené
v rozpočtu města na sport.
Kontrola usnesení
Hřbitovní řád – kvůli schválení hřbitovního řádu je nutné nejdříve objednat hydrogeologické posouzení
(nabídka RNDr. Karla Luska).
Chatky v areálu Cvikováčku – bude vyvoláno jednání s vlastníkem chatek, kterým je Pionýrské organizace,
z důvodu likvidace 5 chatek, ve kterých je dle rozboru azbest.
Usnesení č. 340/16 – jednáno se zájemce o koupi, dohodnuto rozdělení pozemku, před schválením záměru
bude vyhotoven geometrický plán.
Usnesení č. 249/16 – jednáno se zájemci o koupi, dohodnuto rozdělení pozemků, před schválením záměru
bude vyhotoven geometrický plán a zaktualizován znalecký posudek na stavbu.

