Město Cvikov

Usnesení z 7. schůze Rady města Cvikova 2. dubna 2013
účast: ze 7 členů přítomno: 6 členů , 1 omluven Ing. Dostál

98/13
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
sepsané dne 2.1.2007 s s.r.o Služby města Cvikova - provádění odpisů technického
zhodnocení pronajatého majetku - investice do nového vytápění garáží, zateplení garáží a
instalace nových vrat. (6 pro, 1 omluven)
99/13
Schvaluje uzavření a podpis Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Svojkov na provádění výkonu
přenesené působnosti - projednávání přestupkové agendy dle § 46-§ 50 zákona č. 200/1990
Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnoprávní smlouva bude předložena ke
schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje. (6 pro, 1 omluven)
100/13
Žádost Pakli sport klubu Jablonné v Podještědí o povolení k uspořádání veřejného závodu
horských kol XIV. mezinárodního cyklomarathonu horských kol – MALEVIL CUP 2013 pořádaného 15. června 2013 a souhlasí se vstupem na pozemky a komunikace města na
území města Cvikova. (6 pro, 1 omluven)
101/13
Zamítá žádost občanského sdružení Most k naději, protidrogového centra Most, o poskytnutí
příspěvku na činnost centra s tím, že žádosti musí být podávány v závěru roku (říjen,listopad)
při zpracovávání návrhu rozpočtu města. (6 pro, 1 omluven)
102/13
Oznámení a žádost občanského sdružení SHŠ Garde Cvikov o pořádní dalšího ročníku bitvy
pod názvem „Cvikovské Hřmění 2013“ ve dnech 10. – 12. května 2013 v prostorách
Kynologického klubu Cvikov a souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č.
6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a to
prodloužení doby konání akce dne 10.5.2013 do 24,00 hod. a ze dne 11.5.2013 na 12.5.2013
do 02,00 hodin. (6 pro, 1 omluven)
Nemá námitek k dočasnému využití pozemku p.p.č. 1667 v k.ú. Cvikov k účelu parkování
vozidel po dobu trvání akce. (6 pro, 1 omluven)
103/13
Souhlasí s ukončením nájmu nebytového prostoru v č.p. 105 Komenského ulice Cvikov I,
Cvikov dohodou k 31.3.2013, stávající nájemce JUDr. Regina Soukupová, Praha 7, a
podpisem dohody o zániku nájmu nebytového prostoru. (6 pro, 1 omluven)

104/13
Zamítá žádost p. Polákové, Cvikov, o výměnu nebytového prostoru v č.p. 105 Komenského
Cvikov I, Cvikov s tím, že na uvolněné nebytové prostory bude vypsána veřejná nabídka, do
které se jako zájemce může přihlásit. (6 pro, 1 omluven)
105/13
Souhlasí s vypsáním veřejné nabídky nebytového prostoru - 2 místnosti (bývalá prodejna
a bývalá kancelář) v č.p. 105 Komenského ulice Cvikov I, Cvikov , minimální cena za 1m2 /
rok je stanovena na 500,- Kč, /bez energií a služeb/. (6 pro, 1 omluven)
106/13
Rekonstrukce kanalizace v ulici Komenského Cvikov - rada nominuje JUDr. Jaroslava
Švehlu členem výběrové komise na investiční akci SVS a.s. Teplice – rekonstrukce
kanalizace v ulici Komenského Cvikov
a
pověřuje JUDr. Švehlu a stavebního technika p.Vrabce zjištěním rozsahu prací na
rekonstrukci kanalizace a prověřit možnost připojení domů města na kanalizační řad (zrušení
septiků).
(6 pro, 1 omluven)
107/13
Doporučuje ZM schválit uzavření a podpis Kupní smlouvy mezi Městem Cvikov a SVS a.s.
(Severočeská vodárenská společnost) Teplice realizované stavby „Cvikov – ul.Zahradní –
prodloužení kanalizace“. Celková kupní cena 62 215,- Kč. (6 pro, 1 omluven)
108/13
Na základě podepsání Kupní smlouvy doporučuje ZM schválit vyřazení majetku –
Kanalizace Drnovec, ul.Zahradní – 1.část inventární č. 6281/01 v celkové hodnotě 891 702,Kč. (6 pro, 1 omluven)
109/13
Souhlasí s vyvěšením záměru obce na úřední desce – pronajmout pozemek
A) p.p.č. 816/5 o celkové výměře 1429 m² , KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
v k.ú. Naděje
žadatel: JELÍNEK Miroslav, Naděje
účel: pastvina (ohraničení pastviny nebude trvalé, v případě potřeby)
(6 pro, 1 omluven)
B) st.p.č. 782 část cca 160 z celkové výměry 316 m²
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: hřbitov
p.p.č. 1637/4 část cca 520 z celkové výměry 866 m² , KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
vše v k.ú. Cvikov
žadatel: MAREŠ Miloslav, Cvikov
účel: narovnání stavu-zahrada k č.p. 200, Cvikov I (objekt ve vlastnictví města, žadatel současný
nájemce)

(6 pro, 1 omluven)

110/13
Vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek
A) souhlasí s vyvěšením záměru prodeje p.p.č. 3887 o výměře 253 m² v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území
žadatel: PAULINOVÁ Radka (vlastník č.p. 7, Cvikov I)
účel: narovnání stavu-zahrady
(6 pro, 1 omluven)
B) nesouhlasí s vyvěšením záměru prodeje p.p.č. 3818 o výměře 644 m² v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň, účel: ostatní plocha, vjezd k č.p
žadatel: MĚRKOVÁ Monika, NOVÝ Jan, Cvikov (vlastníci č.p. 252, Cvikov II)
a
doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku z důvodu, že se jedná o část
bývalého drážního tělesa kde existuje záměr na realizaci cyklostezky. Možnost dočasného
pronájmu. (6 pro, 1 omluven)
111/13

Historický majetek obce /HMO/
bere na vědomí informace o stavu: 2 zakázky na vypracování geometrických plánů pro
oddělení HMO byly dokončeny, s příslušnými organizačními složkami státu byla podepsána
Souhlasná prohlášení a ke dni 28.03.2013 podán Katastrálnímu pracovišti Česká Lípa
poslední návrh na zápis vlastnictví na Město Cvikov.
Dále rada projednala a
-

žádost p.Žáka o vybudování veřejného osvětlení v ulici Žitavská – směr Trávník
předává k vyjádření stavebnímu technikovi a SMC k provedení šetření a podání
návrhu řešení s vyčíslením předběžných nákladů na realizaci
jmenovala členy hodnotící komise pro otevírání obálek výběrového řízení na akci „
zateplení sokolovny“ a „čistící vůz SMC“ dne 8.4.2013 a členy hodnotící komise pro
výběrové řízení uvedených zakázek dne 16.4.2013
vzala na vědomí informaci o přípravě akce Zateplení, topení a výměna oken pobočky
základní školy
vzala na vědomí informaci o přípravě akce rekonstrukce střechy Mateřské školy
Jiráskova ul.
vzala na vědomí informaci o souhlasu Libereckého kraje k opravě chodníku podél
silnice I/13 v Pivovarské ulici

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Šárka Jakobi
starostka města

