Informace z 10. schůze Rady města Cvikova dne 13. května 2014
166/14
Rada města rozhodla, že nepožaduje stanovení podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb nad rámec
schváleného Územního plánu města Cvikova.
7 pro
167/14
Rada města souhlasí s povolením výjimky v počtu dětí pro MŠ Cvikov, Sídliště, příspěvková organizace, na školní
rok 2014/2015 dle návrhu – 1. a 2. třída max. po 28 dětech.
6 pro, 1 nepřítomen
168/14
Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav (vybourání vany a zabudování sprchového koutu) bytě č. 4
v Mánesově ulici č.p. 544, Cvikov III, který je ve vlastnictví města, na základě žádosti pana ……….. bez finanční
náhrady za náklady za stavební práce a materiál. Odvoz sutě a staré vany bude zjištěn za finanční úhradu.
6 pro, 1 nepřítomen
169/14
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 dle žádosti pořadatele HC Cvikov v zastoupení
………… – 28. června 2014 od 19:00 hodin do 29. června 2014 04:00 hodin na hřišti Maracana ve Cvikově.
5 pro, 1 se zdržel hlasování, 1 nepřítomen
170/14
Rada města schvaluje převedení majetku (propagačního materiálu) z příspěvkové organizace Městská knihovna
Cvikov do majetku zřizovatele Města Cvikov v hodnotě 16.898,91 Kč.
7 pro
171/14
Rada města povoluje vystoupení country kapely „Country gang“ dne 28.06.2014 od 19:00 do 22:00 hodin
na Náměstí Osvobození na chodníku proti hostinci U Frajera č.p. 42 a souhlasí s udělením výjimky z Obecně
závazné vyhlášky č. 7/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství po dobu

vystoupení.
7 pro
173/14
Rada města schvaluje použití znaku města Cvikova firmou Image Press v propagačních materiálech.
7 pro
174/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvě
o právu provést stavbu č. IP-12-4003834/002 CL-Cvikov, Tovární st.p.582/2, příp.NN mezi Městem Cvikov a
firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupenou spol. Chládek a Tintěra, a.s.) pro připojení nového odběrného místa
(st.p.č.582/2, Zdeněk a Ivana Černý) na p.p.č. 3538/1 v kú Cvikov. Rozsah služebnosti je cca 6 m2. Jednorázová
úhrada za zřízení práva služebnosti je 1 000,- Kč bez DPH.
6 pro, 1 nepřítomen
175/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvě
o právu provést stavbu č. IP-12-4004716/S001 CL-Cvikov, Čechova 172, přípojka NN mezi Městem Cvikov
a firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupenou LAMAL s.r.o. Pertoltice pod Ralskem) pro připojení nového
odběrného místa (čp.172, Čapek Jiří) na p.p.č. 3610/1 v kú Cvikov. Předpokládaný rozsah služebnosti je cca 10 m2.
Jednorázová úhrada za zřízení práva služebnosti je 3 000,- Kč bez DPH.
6 pro, 1 nepřítomen
176/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.8800072681 mezi Městem
Cvikov a firmou RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem v rámci stavby „STL plynovod +1 DP, Cvikov, Mánesova
p.p.č.1659, Oberreiter“ na p.p.č. 1008/1 a 3602/3 v kú Cvikov. Rozsah služebnosti je 33,65 bm. Vše dle GP č. 175972/2014. Jednorázová úhrada za zřízení práva služebnosti je 5 000,- Kč bez DPH.
6 pro, 1 nepřítomen

177/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Cvikov
a …………….., pro zřízení, uložení, provozování, vjezdu (přístupu) za účelem údržby a opravy vedení vodovodní
přípojky na p.p.č. 3705/1, 3707/1 a vedení kanalizační přípojky na p.p.č.3705/1 pro novostavbu RD na p.p.č.2764/1 a
st.p.č. 1691 v kú Cvikov. Vše dle GP č.175/-81/2014. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
7 pro
178/14
Rada města souhlasí s osazením 2 sloupů veřejného osvětlení v ulici K Rybníčku. Náklady budou hrazeny
z položky veřejné osvětlení.
7 pro
179/14
Rada města souhlasí s provedením opravy střechy na domě v ul. Mánesova č.p. 544 a s opravou oken u bytových
jednotek č. 10 a 11. Náklady budou hrazeny z bytového fondu.
7 pro
180/14
Rada města schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2013, hospodářské výsledky příspěvkových
organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů.

7 pro
181/14
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2014 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.
7 pro
182/14
Rada města souhlasí s vyřazením majetku - koberec šedý - inventární číslo 2096, hodnota 6.090,40 Kč, účet
028/0100, umístění 724-MÚ (kancelář 107 - místostarosta); likvidace přes sběrný dvůr
6 pro, 1 nepřítomen
189/14
Rada města souhlasí s bezplatným soutiskem lesnických map dle návrhu Lesů ČR, Hradec Králové
č.j. LCR239/000793/2014 ze dne 25.04.2014.
7 pro

