Informace z 12. schůze Rady města Cvikov ze dne 9. června 2015
Usnesení č. 203/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zkrácení lhůty pro realizaci prodeje (podepsání
smlouvy a uhrazení ceny za nemovitost) z 6 měsíců, která byla stanovena usnesením č. 6 z 23. zasedání
Zastupitelstva města Cvikov dne 03. 11. 2005, na 3 měsíce.
Usnesení č. 204/15
Rada města souhlasí se vzájemným zápočtem nájemného a vynaložených nákladů na opravu ve výši
158 701 Kč na základě žádosti SMC s. r. o.
Usnesení č. 205/15
Rada města schvaluje úhradu pokuty ve výši 6.000 Kč a nákladů řízení ve výši 1.000 Kč uložených ČIŽP,
Oblastním inspektorátem Liberec Rozhodnutím č. j. ČIŽP/51/OOP/SR01/1502178.004/15/LLH ze dne
05. 06. 2015.
Usnesení č. 206/15
Rada města souhlasí se zřízením tří pokojů v objektu občanské vybavenosti č. p. 195, Cvikov I
pro příležitostné ubytování s celkovou kapacitou 11 lůžek.
Usnesení č. 207/15
Rada města uděluje výjimku v počtu dětí pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Cvikov, Jiráskova 88/I
pro školní rok 2015/2016 (1. třída – 26 dětí, 2. třída – 26 dětí, 3. třída – 28 dětí, 4. třída – 28 dětí).
Usnesení č. 208/15
Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru v celkové výši 900 Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřskou
školu Cvikov, Jiráskova 88/I.
Usnesení č. 209/15
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 a to pro pořádání veřejně přístupné hudební produkce v Lindavě na fotbalovém
hřišti od 20:00 hodin dne 20. 06. 2015 do 02:00 hodin dne 21. 06. 2015 na základě žádosti TJ Dynama
Lindava.
Usnesení č. 210/15
Rada města odkládá žádost ……….. o umístění kříže na podstavec na Drnovecký hřbitov do doby vyjádření
Osadního výboru Drnovec.
Usnesení č. 211/15
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na „Pasportizaci komunikací, chodníků, mostů,
dopravního značení, veřejného osvětlení ve Cvikově a všech jeho městských částí“ mezi Městem Cvikov a
MK Consult, v. o. s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 212/15
Rada města schvaluje objednávku města Cvikova pro zpracovatele Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
na úpravu projektu „Oprava Cvikovského rybníka“, která zohlední požadavky vzniklé zařazením nádrže
do III. kategorie technicko bezpečnostního dohledu. Cena 19 000,- Kč, termín plnění do 30. července 2015.
Usnesení č. 213/15
Rada města doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření číslo 3 dle návrhu.
Usnesení č. 214/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet
města za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bez výhrad.
Usnesení č. 215/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě kontroly hospodaření města za rok 2014 Krajským
úřadem Libereckého kraje revokovat usnesení č. 4 z 29. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne
25. června 2014, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 a nově schválit toto opatření
v následujícím znění. “Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 3. Upravené příjmy a výdaje
jsou ve výši 68 991 855,09 Kč. Rozpočtové opatření číslo 3 zvyšuje příjmy a výdaje oproti rozpočtovému
opatření číslo 2 o 3 797 396,65 Kč (správné číslo) a celkově se zvyšují příjmy a výdaje oproti schválenému
rozpočtu o 6 863 855,09 Kč (správné číslo).”
Usnesení č. 216/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok 2014

Usnesení č. 217/15
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 77 na pronájem pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 618/3
k 09. 06. 2015, na žádost nájemce ………, Cvikov.
Usnesení č. 218/15
Rada města schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Cvikov p.p.č. 3896-oplocené části (170 m2), účel zahrada,
nájemné 1,50 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s ………….., Benátky nad Jizerou.
Usnesení č. 219/15
Rada města schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory na st.p.č. 87/1 (19,46 m 2)v k. ú. Cvikov, účel
sklad zeleniny, minimální nájemné 500 Kč/m2/rok (bez energií a služeb).
Usnesení č. 220/15
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 797 (427 m2), účel sekání trávy,
minimální nájemné 0,10 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 221/15
Rada města s odkazem na usnesení č. 256/13 z 25. 06. 2013 odkládá projednání žádosti o prodej
p.p.č. 772/2 v k. ú. Cvikov do obnovy katastrálního operátu novým mapováním (digitalizace)
k. ú. Cvikov; žadatel ……….., Cvikov.
Usnesení č. 222/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Cvikov
p.p.č. 3601/4 (193 m2); minimální kupní cena 30 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost …….,
Cvikov.
Usnesení č. 223/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k. ú. Cvikov
p.p.č. 238/3 (408 m²) a st.p.č. 264/2 (119 m²); minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související
s převodem; na žádost …………, Cvikov.
Usnesení č. 224/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k. ú. Lindava
p.p.č. 2196/3-část (28 m² pod novým ppč. 2196/4 dle GP č. 522-21/2013); kupní cena 40 Kč/m2 + náklady
související s převodem; majetkoprávní vypořádání (pozemek dotčen stavbou mostu e. č. 26836-7) na návrh
LIBERECKÉHO KRAJE, IČ 70891508, Liberec.
Usnesení č. 225/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Lindava
p.p.č. 901/4 (3779 m²), p.p.č. 904/1-části dle zákresu (6569 m²) a p.p.č. 949/1-části dle zákresu (5151 m²);
minimální kupní cena 20 Kč/m2 + náklady související s převodem + ocenění porostu; na žádost …………….,
oba bytem Cvikov-Lindava.
Usnesení č. 226/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Lindava
p.p.č. 394-část dle zákresu (z 502 m²), p.p.č. 2368-část dle zákresu (z 2822 m²), st.165/1-část dle zákresu
(z 330 m²), st.165/2 (583 m²) a st.165/4 (47 m²), se závazkem umožňovat přístup ke sklepům vlastníku p.p.č.
1636/4; minimální kupní cena 30 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost manželů ……………..,
Cvikov-Lindava.
Usnesení č. 227/15
Rada města odkládá projednání žádosti pana ………… o prodej pozemku v k.ú. Naděje p.p.č. 876/4 vč.
studny (262 m2) do doby schválení nového územního plánu.
Usnesení č. 228/15
Rada města odkládá projednání směny pozemků v k.ú. Cvikov p.p.č. 1011-části (486 m²), 1012/4-části
(571 m²) a 3602/3-části (265 m²) za p.p.č. 2413/1 (508 m²) ve vlastnictví …………….., Cvikov do jednání
rady dne 23. 06. 2015.
Usnesení č. 229/15
Rada města souhlasí s převodem DDHM ič. 4720/01 - videokamera Panasonic v hodnotě 21.390 Kč
a ič. 4721/01 videorekordér LG v hodnotě 6.490 Kč ze střediska 724 na stř. 720.
Usnesení č. 230/15
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k. ú. Cvikov
p.p.č. 2430/1-části (z1104 m²; vyjma 5m pruhu k p. p. č. 2430/8) a p.p.č. 2430/6 (1445 m²); prodej formou
obálkové metody za minimální kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady související s převodem vzhledem k tomu, že
byly podány 2 žádosti a pověřit radu města vyhodnocením nabídek a schválením podpisu kupní smlouvy
s kupujícím na jednání rady 07. 07. 2015, který nabídl nejvyšší kupní cenu.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Informace z jednání kulturní komise
Osvědčení o úspoře emisí
Žádosti o snížení nákladů na ubytování pro pořádání letních táborů na základně DDM Cvikováček (předány
k vyřízení ředitelce DDM Cvikováček)
Rada města bere na vědomí zrušení žádosti na prodej pozemků č.j. MUC-5604/2013.
Informace k projektu z Cíle 3 (Euroregion Nisa)

