Informace z 19. schůze Rady města Cvikov ze dne 27. 10. 2015
Usnesení č. 367/15
Rada města jmenuje PhDr. Ludmilu Sýkorovou členkou Kulturní komise města Cvikov.
Usnesení č. 368/15
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2016 Farní charitě Česká Lípa na základě její žádosti
č. j. MUC-5536/2015 ze dne 15. 10. 2015 a doporučuje zařadit částku 15.000 Kč do rozpočtu města Cvikov
na rok 2016.
Usnesení č. 369/15
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2016 regionální organizaci Unie Rosta v ČR ROSKA
Česká Lípa na základě její žádosti č. j. MUC-5585/2015 ze dne 19. 10. 2015 a doporučuje zařadit částku
5.000 Kč do rozpočtu města Cvikov na rok 2016.
Usnesení č. 370/15
Rada města souhlasí s nákupem a instalací kamerového systému ve Sběrném dvoře ve Cvikově
prostřednictvím firmy Marius Pedersen a.s., Hradec Králové.
Usnesení č. 371/15
Rada města souhlasí se zvýšením hodnoty stravenek pro zaměstnance města Cvikov od ledna 2016
z částky 55 Kč na 60 Kč.
Usnesení č. 372/15
Rada města souhlasí s objednáním personálního auditu u firmy Gnostika s. r. o. dle předložené nabídky
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto firmou.
Usnesení č. 373/15
Rada města vydává plán inventur na rok 2015.
Usnesení č. 374/15
Rada města souhlasí s převodem majetku i.č. 722/01 harmonium v pořizovací hodnotě 7.134,00 Kč
k hospodaření p.o. ZUŠ (v souladu s Úplným zněním zřizovací listiny ZUŠ p.o. č.j. MUC-3597/2009, čl. V,
odst. 5.2.) a pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu.
Usnesení č. 375/15
Rada města opravuje překlep v usnesení RM č. 354/15 z 13.10.2015 – správně znění: Rada města schvaluje
prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města 7 I) z 16.04.2015 do shromáždění nezbytných
podkladů pro převod, nejdéle do 31 01.2016.
Usnesení č. 376/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 328/1, v čp. 328, Lindava
včetně podílu o velikosti 310/3325 na společných částech budovy čp. 328, na stavební parcele č. 379
a pozemkové parcele č. 62/22, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 183.000 Kč + náklady související
s převodem a doplatek za vybavení bytu, převod s užívacím právem (nájemcem); kupující …………..,
do výlučného vlastnictví.
Usnesení č. 377/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 303/8, v čp. 303, Cvikov II
včetně podílu o velikosti 271/6626 na společných částech budovy čp. 303, 569 a na stavebních parcelách
č. 1102, 1103 v k.ú. Cvikov, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 201.000 Kč + náklady související
s převodem, převod s užívacím právem (nájemcem); kupující ……………., do podílového spoluvlastnictví.
Usnesení č. 378/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky v k.ú. Cvikov ppč. 658/1-část, 658/3 a 3949,
kupní cena 200 Kč/m2 + náklady související s převodem + upozornění kupujícího na ekologickou zátěž;
na žádost ……………...
Usnesení č. 379/15
Rada města odkládá projednání žádosti o koupi pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/14 do vypracování
geometrického plánu pro rozdělení p. p. č. 2883/3.

Usnesení č. 380/15
Rada města odkládá projednání žádosti o koupi pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/3 do vypracování
geometrického plánu.
Usnesení č. 381/15
Rada města odkládá projednání žádostí o koupi pozemků v k. ú. Cvikov do účinnosti nového územního
plánu:
a) st. p. č. 1017, p. p. č. 758/2, p. p. č. 762/2, p. p. č. 764/1 a p. p. č. 764/2,
b) st. p. č. 554/1 a p. p. č. 762/1,
c) p. p. č. 756/1 – část,
d) p. p. č. 755/4.
Usnesení č. 382/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření číslo 5 dle návrhu.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
– stížnost č. j. MUC-5508/2015 ze dne 14. 10. 2015 – oprava bude provedena v roce 2016
– informace o počtu dětí ve Cvikově
– Dům kultury v Nerudově ulici ve Cvikově – využívání DDM Cvikováček
– spolupráce s obcí Lubawka – nebude uskutečněna z důvodu velké vzájemné vzdálenosti
– zajištění vleku pro převoz skútru
– návrh rozpočtu města na rok 2016
– oprava silnice v Lindavě – v roce 2016 nebude možné na opravu získat peníze od KÚLK
– vybudování chodníku ke hřbitovu – vybudování proběhne během roku 2017
– ředitelské volno ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov dne 16. 11. 2015
– upřesněním hraničního bodu ppč. 3575, 495/4 a 3765 v k.ú. Cvikov - lokalita Martinovo údolí bude
vyřešen souhlasným prohlášením a zápisem nejvyšší přesnosti do katastru nemovitostí
– informace k požárnímu cvičení v domě s pečovatelskou službou a ke studii komunitního domu seniorů
– anketa Sportovec roku
Vyřazení z kontroly usnesení
 prodej pozemků v k. ú. Cvikov, ul. Sídliště – viz usnesení č. 378/15
 prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/14 – viz usnesení č. 379/15
 prodej pozemků v k. ú. Cvikov p. p. č. 2883/3 – viz usnesení č. 380/15
 prodej pozemků v k. ú. Cvikov v lokalitě Na Skalce – viz usnesení č. 381/15
 usnesení č. 302/15 – viz usnesení č. 372/15

