Informace z 3. schůze Rady města Cvikov ze dne 30. ledna 2018
Usnesení č. 6/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru členům okrskových volebních
komisí, kteří se účastnili Prezidentských voleb 2018 ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 7/18
Rada města schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 500,- Kč příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže
Cvikováček.
Usnesení č. 8/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Cvikov č. 1/2018, kterou
se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvkové organizace.
Usnesení č. 9/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Cvikov č. 2/2018, kterou
se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizace.
Usnesení č. 10/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o vytvoření díla a licenční smlouvu o dalším
užití“ mezi Městem Cvikov a Rudolfem Živcem, Česká Lípa, IČ: 64657256, jejíž předmětem je zpracovat a dodat
tisková data Knihy o Cvikově. Cena díla je 89 500,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 11/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o poskytnutí grafických služeb při vytvoření díla
a licenční smlouva o jeho dalším užití“ mezi Městem Cvikov a Pavlem Krausem, Dubá I, IČ: 66079080,
jejíž předmětem je zhotovit grafické práce, zpracování a typografie Knihy o Cvikově. Cena díla je 110 000,- Kč
bez DPH; zhotovitel není plátcem DPH.
Usnesení č. 12/18
Rada města schvaluje připojení se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. 03. 2018 na budově městského úřadu.
Usnesení č. 13/18
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I:
inv. č. 29 HM0002 – pračka AMICA PT, 2ks, pořizovací cena za 2 ks 12.160,- Kč.
Usnesení č. 14/18
Rada města nesouhlasí s návrhy na zvelebení města pana ……… z důvodu, že nejsou v souladu s koncepcí města
Cvikova.
Usnesení č. 15/18
Rada města schvaluje tisk stolních kalendářů města Cvikova na rok 2019 v počtu 300 výtisků, prodejní cena
100,- Kč/ks.
Usnesení č. 16/18
Rada města schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2018
na realizaci dílčího projektu prevence kriminality „Cvikov – zřízení městského kamerového dohlížecího systému“
a podíl obce na spolufinancování jeho realizace dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města zajistit předložení
žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo vnitra ČR do 15. 2. 2018 a vyčlenit v rozpočtu města finanční
prostředky ke spolufinancování realizace dílčího projektu prevence kriminality „Cvikov – zřízení městského
kamerového dohlížecího systému“.
Usnesení č. 17/18
Rada města bere na vědomí, že proběhly zabezpečovací práce na objekty Severky a doporučuje zastupitelstvu
města proplatit firmě ZEPS, s. r. o. fakturu za provedené práce.
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Usnesení č. 18/18
Rada města souhlasí s rozdělením dotací z kapitoly tělovýchova (3419) na rok 2018:
Fotbalový klub Cvikov 650 000 Kč
Cyklorenova Cvikov 70 000,- Kč
Stolní tenis 35 000,- Kč
HC Cvikov 35 000,- Kč
Dynamo Lindava 130 000
Tenisový klub Cvikov 30 000,- Kč
Dům dětí a mládeže Cvikováček 223 000,- Kč
Kynologický klub Cvikov 30 000,- Kč
paní………. 30 000,- Kč
pan……….. 20 000,- Kč
pan………. 30 000,- Kč.
Usnesení č. 19/18
Rada města 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 pro pořádání veřejně přístupné hudební produkce při akci PLECHOVKA FEST
konanou ve dnech 6. – 7. 7. 2018.
Usnesení č. 20/18
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlas
se stavbou „Lindava - odkanalizování č. p. 37“ na p. p. č. 2079 v k. ú. Lindava mezi Městem Cvikov a
manžely……….. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 21/18
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlas
se stavbou „Cvikov – kanalizační přípojka pro č. p. 315“ na p. p. č. 3625/1 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov
a paní……………. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 22/18
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/117/2018 v rámci stavby „Komunikační napojení
na silnici III/26846 v k. ú. Cvikov“ na p. p. č. 3657/1 v k. ú. Cvikov mezi Libereckým krajem a Městem Cvikov,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 23/18
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Drnovec p. p. č. 568/1-část
dle GP (nové p. p. č. 568/22 o výměře 58 m2); min. kupní cena 20 Kč/m2 + náklady související s převodem;
na žádost.
Usnesení č. 24/18
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Cvikov
p. p. č. 3011/13-část dle GP (nové p. p. č. 3011/30, cca 3300 m2) ve vlastnictví Města Cvikov
za p. p. č. 3011/11-část dle GP (nové p. p. č. 3011/29, cca 200 m2) a p. p. č. 3722/2-část dle GP (nové
p. p. č. 3722/5, cca 350 m2) ve vlastnictví pana………………………………., s doplatkem rozdílu
ve výměře 100 Kč/m2, náklady související s převodem uhradí Město Cvikov, s převodem stávajícího užívacího
práva; účelem směny je zajištění veřejné přístupové cesty k zahrádkové kolonii. Současně rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzdát se práva na převod pozemku PK 2975/2 v k. ú. Cvikov ve prospěch
pana………………...
Usnesení č. 25/18
Rada města odkládá žádost čj. MUC-150/2018 o prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 3111/19-části
a 3111/39-části s tím, že bude řešena celá lokalita zástavbovou studií.
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Usnesení č. 26/18
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov p. p. č. 2883/3-část
(29 m2, díl „a“ dle GP 2247-289/2015), p. p. č. 2883/5 (2701 m2) a p. p. č. 2883/40-část (13 m2, díl „b“ dle téhož
GP), min. kupní cena 100 Kč/m2 (odchylka ceny z důvodu zatížení pozemku věcnými břemeny) + náklady
související s převodem + závazek zachovat vedení stoky + upozornění na vedení dešťové a splaškové kanalizace,
na elektrické vedení a ochranné pásmo; na žádost.
Usnesení č. 27/18
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Cvikov p. p. č. 2476/16
(3 m2), na němž stojí část stavby ve vlastnictví žadatele; minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem.
Usnesení č. 28/18
Rada města odkládá (s odkazem na usn. č. 337/17) projednání žádosti čj. MUC-6496/2017 o prodej části pozemku
p. p. č. 146/1 v k. ú. Lindava do vyhotovení geometrického plánu a souhlasného prohlášení k průběhu hranice
se silnicí.
Usnesení č. 29/18
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k. ú. Svitava p. p. č. 556/2-část
vyjma cesty (cca 2700 m2), 556/5-část vyjma cesty (cca 300 m2) a st.50/2, minimální kupní cena 100 Kč/m2
+ náklady související s převodem; na žádost.
Usnesení č. 30/18
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Trávník u Cvikova
p. p. č. 541/1 (376 m2) - smlouva o smlouvě budoucí kupní s platností 1 roku s podmínkou, že při realizaci kupní
smlouvy kupující bude vlastníkem čp. 82, Trávník; minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem.
Usnesení č. 31/18
Rada města schvaluje krátkodobý pronájem pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 1050/3 (719 m2) po dobu
02.–08.07.2018, za účelem konání akce „Plechovka fest“, Interregal s.r.o., IČ 03285901, Cvikov; současně
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ÚPLATA: 300 Kč, PODMÍNKY: uvést do původního stavu.
Usnesení č. 32/18
Rada města schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene k pozemku p. p. č. 3980/2 v k. ú. Cvikov – právo chůze
a jízdy ve prospěch vlastníka p.č.st. 639/2 v k. ú. Cvikov
Usnesení č. 33/18
Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p. p. č. 3980/1 v k. ú. Cvikov, přístup je nutné řešit
přes pozemek p. p. č 2974/1 k. ú. Cvikov.
Usnesení č. 34/18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města do vlastnictví města nabýt v dražbě pozemek v k. ú. Cvikov
p. p. č. 2476/3 (2360 m2; ostatní plocha-neplodná půda) do výše zjištěné ceny, nejnižší podání je 36.000 Kč.
Dražební jednání se uskuteční dne 19.02.2018 ve 12:30 hodin v budově MÚ Cvikov. Vlastníkem pozemku je ČR –
Státní statek Bílý Kostel, státní podnik v likvidaci, Hrádek nad Nisou, IČ 18382282.
Kontrola usnesení:
Unesení č. 336/17 – geometrické vytyčení proběhne 23. 2. 2018.
Usnesení č. 308/17 – beze změny, není založeno ani vkladové řízení o převodu vlastnického práva.
Usnesení č. 238/17 – geometrické vytyčení proběhne 2. 2. 2018.
Usnesení č. 236/17 – geometrické vytyčení proběhne 2. 2. 2018.
Usnesení č. 117/17 – žadatelé nekomunikují.
Usnesení č. 62/17 – s geodetem odsouhlasen návrh geometrického plánu.
Usnesení č. 206/16 – žadateli bylo dne 22. 12. 2017 zasláno písemné vyrozumění s výzvou k potvrzení zájmu
o koupi, termín uplyne 1. 2. 2018.
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Vyřadit z kontroly usnesení:
Usnesení č. 280/17 – viz. usnesení č. 24/18.
Usnesení č. 253/17 – viz. usnesení č. 19/18 a usnesení č. 31/18.
Usnesení č. 129/16 – viz. usnesení č. 23/18.
Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí ředitelského volno Základní školy Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizace
dne 1. 2. 2018.
Informace:
Město Cvikov obdrželo dotaci na kompostéry, připravuje se výběrové řízení.
Podání žádosti o dotaci na Komunitní dům seniorů a chodníky.
Zpracován projekt na loutkárnu, příprava žádosti o dotaci.
Pokračující práce v areálu letního kina – podán podnět na inspekci životního prostředí kvůli ničení stromů.
Investiční záměr společnosti Huawei.

Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města
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JUDr. Jaroslav Švehla
starosta města
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