Informace z 25. schůze Rady města Cvikov ze dne 02. 12. 2014
Usnesení č. 414/14
Rada města souhlasí s bezúplatným pronájmem prostor v budově Městského úřadu Cvikov Farní charitě
Česká Lípa pro projekt Startér (registrovaná sociální služba) a to každé úterý od 08:00 do 12:00 hodin a
každou středu od 13:00 do 17:00 hodin.
Usnesení č. 415/14
Rada města nesouhlasí s doplněním 1 ks veřejného osvětlení v ulici Smetanova u č.p. 87 z důvodu, že je
veřejné osvětlení v ulici Smetanova dostačující.
Usnesení č. 416/14
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Sportovní unii Českolipska na
akci „Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa“.
Usnesení č. 417/14
Rada města bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy č. 033736 ze dne 17. 12. 2008 mezi Městem
Cvikov a firmou YUCATANA, a.s., Kroměříž ke dni 31. 01. 2015 a ukládá odboru správy majetku města
připravit do další rady 16. 12. 2014 výběrové řízení na pronájem tohoto nebytového prostoru.
Usnesení č. 418/14
Rada města schvaluje vyřazení svěřeného majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Cvikov (stř.
732): inv. č. 367 – psací stroj Zeta (1.342 Kč), inv. č. 385 – skříňka knižní (305 Kč), inv. č. 393 – skříňka
knižní (410,- Kč), inv. č. 3313 – skříňka knižní (510 Kč).
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 419/14
Rada města souhlasí s konáním prodejních trhů ve městě Cvikov v roce 2015 na základě podané žádosti
pana ……………………, Hrádek nad Nisou.
Usnesení č. 420/14
Rada města bere na vědomí využití fondu odměn příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček
na dofinancování mezd na rok 2014 a souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu
příspěvkové organizace na dofinancování mezd bez navýšení rozpočtu příspěvkové organizace.
Usnesení č. 421/14
Rada města souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace o. s. Klíč – sdružení zdravotně
hendikepovaných Cvikov a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města na rok 2015.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 422/14
Rada města souhlasí s přijetím peněžního darů za období červenec až listopad 2014 pro MŠ Cvikov,
ul. Jiráskova v celkové výši 26.850 Kč.
Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I v době zimních prázdnin od
23. 12. 2014 do 02. 01. 2015.
Rada města bere na vědomí uzavření školní jídelny v době zimních prázdnin od 22. 12. 2014 do 02. 01.
2015.
Usnesení č. 425/14
Rada města pověřuje vedoucího pracovníka odboru správy majetku města MÚ Cvikov jednat jménem
Města Cvikov ve věcech vytyčení a projednání pozemkových hranic.
Usnesení č. 426/14
Rada města pověření vedoucího pracovníka odboru správy majetku města MÚ Cvikov jménem Města
Cvikov podávat žádosti ve věci změny druhu a způsobu využití pozemku, dělení, slučování nebo změny
hranice pozemku, územně plánovací informace; ve stejné věci přijmout a podepsat plnou moc vlastníka
pozemku, který je předmětem převodu do vlastnictví města.

Usnesení č. 427/14
Rada města pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu s p. o. Dům dětí a mládeže
Cvikováček ve věci předání nemovitého majetku v celkové hodnotě 4.685,45 Kč; jedná se o část stavební
parcely č. 737 k.ú. Cvikov oddělenou geometrickým plánem č. 1741-270/2013 /GP/, a to díl „b“ o výměře 8
m2 (sloučený do ppč. 3814/2) a 69 m2 pod novým ppč. 3965.
Usnesení č. 428/14
Rada města pověřuje starostu města podpisem opravného protokolu o předání majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov stř. 715 ze dne 26.06.2008 (z 2.126.713 Kč na 2.126.713,12 Kč)
s tím, že Dodatek č. 2 ke zřizovací listině P.O. č.j. MUC-3595/2009 bude zastupitelstvu předložen po ukončení
inventarizace 2014 (vyčíslení celkové hodnoty svěřeného majetku města P.O.)
Usnesení č. 429/14
Rada města pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu s p. o. Základní škola a Mateřská
škola Bohumila Hynka Cvikov, kterým Město Cvikov předává k hospodaření majetek IČ 6380/1 v hodnotě
5.670.532,29 Kč p. o. ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov (stř. 707) s tím, že Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
P.O. č.j. MUC-3595/2009 bude zastupitelstvu předložen po ukončení inventarizace 2014 (vyčíslení celkové
hodnoty svěřeného majetku města P.O.)
Usnesení č. 430/14
Rada města souhlasí s prodloužením termínu stanoveného usnesením č. 372/14 z 21. 10. 2014
do 31. 12. 2014 na základě žádosti pana ……………………..
Rada města bere na vědomí informace o pronájmu budovy č.p. 30 v ul. Pivovarská, Cvikov II AUTOKLUBU
ČR – základní organizace Cvikov a pověřuje starostu města sjednat schůzku s předsedou organizace.
Usnesení č. 431/14
Rada města revokuje Usnesení rady města č. 379/14 ze dne 04. 11. 2014 z důvodu odstoupení od žádosti
manželů ……………………….. o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Svítání.
Usnesení č. 432/14
Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou Svítání manželům …………..
Rada města projednala Plán údržby Služeb města Cvikov, který je k dispozici na internetových stránkách a byl
zpracován v roce 2004 a pověřuje Ing. Zdeňka Křováka aktualizací tohoto plánu.
Usnesení č. 434/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.CES 1933/2011 v rámci
stavby Marketu u autobusového nádraží (vodovod, kanalizace) č. CL 006 027 mezi Městem Cvikov, SVS
a.s. Teplice a Stavokombinát Invest s.r.o. Liberec. Jednorázová úhrada je 5 000,- Kč bez DPH .
Usnesení č. 435/14
Rada města souhlasí s dodatečným provedením přípojek inženýrských sítí pro pozemek p.č. 2359/2 v kú
Cvikov (lokalita za ubytovnou Cvikováček) a následnou nabídkou k prodeji za účelem výstavby RD.
Usnesení č. 439/14
Rada města zřizuje Stavební a pozemkovou komisi a jmenuje členy této komise:
předseda: Mgr. Miroslav Novotný
členové: Ing. Miroslav Hokr, Ing. Vít Chalupníček, Ing. Zdeněk Křovák, Erika Lázničková, Pavel Pandadis,
Bc. Ivo Škola, JUDr. Jaroslav Švehla a Petr Vrabec

