Informace z 13. schůze Rady města Cvikov ze dne 23. 06. 2015
Usnesení č. 231/15
Rada města schvaluje zásady pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem
Cvikov dle návrhu.
Usnesení č. 232/15
Rada města schvaluje řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov mimořádnou
odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 233/15
Rada města schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecké školy ve Cvikově
mimořádnou odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 234/15
Rada města souhlasí se zrušením stávajícího nefunkčního pískoviště na adrese Cvikov II, Martinovo
údolí č. p. 303 a s jeho nahrazením novým herním prvkem.
Usnesení č. 235/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prominout panu ……………... na základě jeho žádosti
80 % poplatku z prodlení ve výši 32.885 Kč dle platných zásad města, jelikož z jeho strany došlo k úhradě
20 % poplatku z prodlení ve výši 8.222 Kč.
Usnesení č. 236/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o regulaci
hlučných činností.
Usnesení č. 237/15
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy příkazní o poskytování právních služeb mezi Městem Cvikov
a JUDr. Reginou Soukupovou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a plné moci k zastupování
ve všech právních věcech dle vyžádání.
Usnesení č. 238/15
Rada města souhlasí se zřízením vývěsky v prostorách městské tržnice v ul. Komenského pro potřeby
příspěvkové organizace Domů dětí a mládeže Cvikováček.
Usnesení č. 239/15
Rada města souhlasí s bezúplatným zapůjčením 10 ks pivních sestav pro pořádání Cyrilometodějských
slavností v Krompachu na základě žádosti Sdružení pro Krompach č. j. MUC-3360/2015 ze dne 17. 06. 2015.
Usnesení č. 240/15
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů v celkové výši 4.500 Kč pro příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov.
Usnesení č. 241/15
Rada města souhlasí s pronájmem bytu č. 2 na adrese Cvikov II, Vančurova 261 panu …………...
Usnesení č. 242/15
Rada města souhlasí s pronájmem bytu č. 7 na adrese Cvikov I, Boženy Němcové 159 na dobu 1 roku
na základě žádosti …………. s tím, že žadatelka v uvedené době byt odkoupí do osobního vlastnictví;
veškeré úpravy podléhají souhlasu města a budou provedeny na náklady žadatelky bez nároku na jejich
proplacení. V případě, že žadatelka byt neodkoupí (neuhradí kupní cenu) ve lhůtě do 1 roku
od uzavření nájemní smlouvy, užívání bytu bude ukončeno.
Usnesení č. 243/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4012705/VB/001-CL
Cvikov, K Rybníčku p.p.č. 470/7, úpr.NN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
GA Energo technik, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 244/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se stavbou mezi Městem Cvikov a ……………. a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 245/15
Rada města souhlasí s provedením nátěru dřevěného opláštění a ozdobných prvků na objektu
MKK Nerudova. Původní předpokládaná cena 45 000,- Kč bude hrazena z údržby odboru kultury a navýšená
cena za zvýšenou spotřebu materiálu (barvy) cca 35 000,- Kč bude hrazeno z nebytových prostor.

Usnesení č. 246/15
Rada města schvaluje záměr prodat pozemek v k. ú. Cvikov p.p.č. 751/1 (1228 m²), minimální kupní cena
200 Kč/m2 + náklady související s převodem; termín podání žádostí do 25. 08. 2015.
Usnesení č. 247/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu záměru směnit pozemky (návaznost na usn.
č. 9 G z 05. 03. 2015). Předmětem směny budou městské pozemky o celkové výměře 72 315 m2
(v k. ú. Cvikov p. p. č. 1378/3, 1410/5, 1514/9, 1832/4, 2598/5, v k. ú. Lindava ppč. 760/5, 901/5, 904/1-část,
948/2, 1717/17, 2318, v k. ú. Naděje ppč. 816/5 a v k. ú. Svor ppč. 960/9 za pozemky o celkové výměře
55 544 m2 (v k. ú. Cvikov ppč. 741/1, 746/1 a 2363/3-část) ve vlastnictví České republiky – Státního
pozemkového úřadu, Praha.
Usnesení č. 248/15
Rada města odkládá projednání záměru směnit pozemky 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 ……………..
do posouzení změny stávající místní komunikace v územním plánu města projektantem.
Usnesení č. 249/15
Rada města jako zadavatel VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) akce „Cvikov – Rekonstrukce MK
(místní komunikace) na p. p. č. 3719/3, k. ú. Cvikov“ určuje na základě jednání hodnotící komise vítězem
uchazeče č. 2 STAMO spol. s r.o. Děčín, IČ – 462 22 323 a doporučuje zastupitelstvu města schválení
Smlouvy o dílo. Cena 444 998,86 Kč bez DPH, 538 448,62 Kč s DPH.
Usnesení č. 250/15
Rada města jako zadavatel VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) akce „Projektová dokumentace –
rekonstrukce silnice III/26836 Lindava“ ruší na základě jednání hodnotící komise Zadávací řízení dle § 84
zák. č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je doručení pouze jedné
nabídky a nemožnost porovnání výše cen.
Usnesení č. 251/15
Rada města jako zadavatel VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) akce „Zpracování Územního plánu města
Cvikov“ určuje na základě jednání hodnotící komise vítězem uchazeče č. 2 AUA – Ing. Stanislav Zeman,
Praha 6, IČ – 149 38 634 a doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy o dílo. Cena 280 000,- Kč
bez DPH, 338 800,- Kč s DPH.
Usnesení č. 252/15
Rada města jako zadavatel VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) akce „Rekonstrukce podlah v objektu
Sokolovny ve Cvikově“ ruší na základě jednání hodnotící komise Zadávací řízení dle § 84
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je doručení pouze jedné
nabídky a nemožnost porovnání výše cen.
Usnesení č. 253/15
Rada města jako zadavatel VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) akce „Projektová dokumentace –
Komunitní dům seniorů Cvikov“ ruší na základě jednání hodnotící komise Zadávací řízení dle § 84
zák. č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je doručení pouze jedné
nabídky a nemožnost porovnání výše cen.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti Domu dětí a mládeže Cvikováček od 01. 09. 2014.
Rada města bere na vědomí likvidaci autobusové čekárny v ul. Žitavská inventární číslo 5133/01
za pořizovací cenu 8 793,- Kč.

