Informace z 24. schůze Rady města Cvikov ze dne 29. prosince 2015
Usnesení č.480/15
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu určitou na rok 2016 na byt č. 5
v č. p. 544, ulice Mánesova, Cvikov II na základě žádosti ……….... dne 07. 12. 2015 č. j. MUC-6629/2015.
Usnesení č. 481/15
Rada města schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecké školy Cvikov mimořádnou
odměnu ve výši dle návrhu.
Usnesení č. 482/15
Rada města schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2015 dle návrhu. Příjmy a výdaje rozpočtu
se nezvýší.
Usnesení č. 483/15
Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Cvikov p.p.č. 987/5 (1559 m²), 1016/2 (864 m²), 1378/3-část
(1864 m²), 1410/5-část (1422 m²), 1627/4 (2364 m²), 1629-část (5280 m²), 1832/4-část (8105 m²), 2363/4
(13439 m²), 2454/6 (1970 m²), 2471/2 (1163 m²), 2476/1-část (3151 m²), 2476/8 (330 m²), 2476/9 (49 m²),
2476/10 (53 m²), 2476/13-část (199 m²), 2485/9-část (480 m²), 2598/5 (2311 m²), 3025/6 (216 m²),
3025/8 (4998 m²), 3025/9 (8527 m²), 3084/8 (52 m²), 3111/19 (7771 m²), 3259/5-část (10874 m²),
3420/8 (25373 m²), 3602/8 (115 m²); v k.ú. Lindava p.p.č. 760/5 (4851 m²), 821/1-část (955 m²), 948/2-část
(5387 m²), 1148/4 (4851 m²) na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2020, účel sekání travního porostu,
bez ohrazení pozemků, nájemné 0,10 Kč/m2/rok; současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
s BIOCHOV s.r.o., IČ 25422707, Jablonné v Podještědí.
Usnesení č. 484/15
Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Naděje p.p.č. 876/3-část (2332 m²), 876/4-část (257 m²);
v k.ú. Trávník u Cvikova p.p.č. 264/24 (355 m²), 285-část (819 m²), 286-část (510 m²), 300/2-část (412 m²),
453/1 (766 m²), 519/5-část (10116 m²), 1082-část (4044 m²), 1090-část (575 m²) na dobu určitou
od 01.01.2016 do 31.12.2020, účel sekání travního porostu, bez ohrazení pozemků, minimální nájemné
0,10 Kč/m2/rok, současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s JAGRA s.r.o., IČ 48267830,
Jablonné v Podještědí.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Informace na vědomí – výběrové řízení na prodej pozemku v k. ú. Cvikov p. p. č. 3925
Kontrola usnesení
 osvětlení přechodu na silnici I/13 k rybníku Veselák – informace o možnosti umístění dopravního
zrcadla u tohoto přechodu zajistí stavební a investiční technik při jednání s dotčenými orgány
v průběhu měsíce ledna 2016
Vyřazení z kontroly usnesení
o usnesení č. 443/15 – viz usnesení č. 480/15 – Rada města ukládá Službám města Cvikova s. r. o.
do jednání rady dne 02. 02. 2016 zjistit informace o možnosti udělení podmínky při přidělování
bytu – zřízení trvalého pobytu na adrese přiděleného bytu. Dále ukládá Službám města
Cvikova s. r. o. každé tři měsíce předkládat radě žádosti o přidělení bytu.
o

pokácení stříbrného smrku na Sídlišti – Služby města Cvikova, s. r. o. budou kácet stromy
až po vydaném pravomocném rozhodnutí o povolení pokácení dřevin.

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikov ze dne 29. 12. 2015

Stránka 1

