Informace z 9. schůze Rady města Cvikov ze dne 28. 04. 2015
Usnesení č. 161/15
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na organizaci pochodu
proti rakovině (31. 05. 2015) na základě žádosti ze dne 17. 04. 2015 č. j. MUC-2284/2015.
Usnesení č. 162/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odepsat dlouhodobý hmotný majetek příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Cvikováček – bazén u č. p. 195, inv. č. 3918-4; zůstatková cena je 34.005,30 Kč.
Usnesení č. 163/15
Rada města schvaluje zakoupení mobilního rámového projekčního plátna o rozměrech 5080 x 3860 mm
pro potřeby Odboru kultury MěÚ Cvikov za cenu 44 626,01 Kč vč. DPH dle cenové nabídky společnosti
Mechanische Weberei Bohemia s. r. o.
Usnesení č. 164/15
Rada města schvaluje bezplatný tisk upoutávek Rádia Contact Liberec ve Zpravodaji města Cvikova
v rámci vzájemné spolupráce při bezúplatné propagaci kulturních a společenských akcí pořádaných
Městem Cvikov.
Usnesení č. 165/15
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 002 na adrese Cvikov, Cvikov II,
Mánesova č. p. 543 na dobu určitou do 31. 07. 2015 na základě žádosti paní ……………. a schvaluje
uzavření splátkového kalendáře od měsíce června 2015, který sepíší Služby města Cvikov, s. r. o.
Usnesení č. 166/15
A) Rada města schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací a rozdělení hospodářských výsledků
do fondů.
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 (Kč):

Příspěvková
organizace

Náklady

DDM Cvikováček
ZŠ a MŠ Cvikov
MŠ Jiráskova Cvikov
MŠ Sídliště Cvikov
ZUŠ Cvikov
MK Cvikov
Celkem

3 120 380,59
23 498 579,27
5 804 641,56
3 481 940,51
2 070 184,33
1 511 704,39
39 487 430,65

Výnosy

Zisk/ztráta

Rozdělení do fondů
Odměn

3 115 129,51
24 063 931,40
5 888 993,82
3 550 242,38
2 201 266,77
1 651 114,74
40 470 678,62

- 5 251,08
565 352,13
84 352,26
68 301,87
131 082,44
139 410,35
983 247,97

0
180 000,00
30 000,00
15 000,00
50 000,00
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285 000,00

Rezervní
- 5 251,08
385 352,13
54 352,26
53 301,87
81 082,44
129 410,35
698 247,97

B) Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2015 dle návrhu. Nepokryté
odpisy, které nejsou kryty z příspěvku zřizovatele a ani vyššími vlastními výkony, se zaúčtují jako snížení
fondu reprodukce majetku (účet 416 – fond reprodukce majetku) a zároveň jako výnos na účet 649 - ostatní
výnosy z činnosti, tedy MD 416, D 649. Odpisy = MD 551/ D 081. Tvorba fondu reprodukce majetku = MD
401/ D 416.
Usnesení č. 167/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas
se stavbou mezi Městem Cvikov a ……………….u a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 168/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-4004794/VB001-CL
Cvikov, ČSLA ppč.2410/2, přípojka 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. 169/15
Rada města schvaluje převod pronájmu pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 846/5-části (72 m2), účel zahrada,
nájemné 1,50 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 170/15
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 256,35 m2 v přízemí budovy
č.p. 99, Cvikov I, která je součástí stavební parcely č. 87/1 v k.ú. Cvikov, účel prodejna potravin a jiného
zboží, nájemné 800 Kč/m2/rok., bez energií a služeb, a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy
s …………….., Děčín.
Usnesení č. 171/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku vč. stavby chodníku ppč. 28/4,
stavby chodníku na pozemku ŘSD ppč. 3829/3, stavby chodníku na městském pozemku ppč. 3512/39,
2412/19, 2412/20, 2412/15 a 2412/16, stavby komunikace na městském pozemku ppč. 3512/14, vše
v k.ú. Cvikov, kupní cena 450.000 Kč + správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí; prodávající
Reality Cvikov s.r.o., IČ 28733291, Liberec.
Usnesení č. 172/15
Rada města s odkazem na usnesení zastupitelstva města č. 7 F) z 16. 04. 2015 pověřuje vedoucí odboru
majetku města vyrozumět žadatele o prodeji pozemku p.p.č. 846/17 (239 m²) v k.ú. Cvikov formou obálkové
metody, s výzvou, aby se dostavili dne 12. 05. 2015 v 08:30 hodin na jednání rady města a v uzavřené obálce
učinili nabídku kupní ceny – minimální podání 100 Kč/m2 + náklady související s převodem.
Usnesení č. 173/15
Rada města s odkazem na usnesení zastupitelstva města č. 7 G) z 16. 04. 2015 pověřuje vedoucí odboru
majetku města vyrozumět žadatele o prodeji pozemku p.p.č. 2359/2 (961 m2) v k.ú. Cvikov formou obálkové
metody, s výzvou, aby se dostavili dne 12. 05. 2015 v 09:00 hodin na jednání rady města a v uzavřené obálce
učinili nabídku kupní ceny – minimální podání 200 Kč/m2 + náklady související s převodem.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy Cvikov, Jirásková 88/I v období letních prázdnin
od 20. 07. 2015 do 14. 08. 2015.

