Informace ze 14. schůze Rady města Cvikova ze dne 8. července 2014
231/14
Rada města souhlasí s výměnou bytu č. 7 za byt č. 3 na adrese Cvikov II, Mánesova 543 na základě
žádosti paní ………s tím, že veškeré úpravy v bytě č. 3 bude hradit žadatel.
6 pro, 1 omluven
232/14
Rada města na základě doporučení konkurzní komise jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček paní Šárku Matouškouvou.
6 pro, 1 omluven
233/14
Rada města souhlasí s připojením elektroměru na objektu bez č.p. v ul. Družstevní na náklady žadatele
(nájemce objektu) pana …….. s tím, že revize související s připojením elektroměru v uvedeném
objektu bude provedena na náklady města.
5 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven
234/14
Rada města nesouhlasí s uhrazením nákladů vynaložených ke zprovoznění objektu bez č. p.
v ul. Družstevní ve Cvikově na základě žádosti pana……...
5 pro, 1 proti, 1 omluven
235/14
Rada města souhlasí s vybudováním dětského hřiště na travnatém pozemku Multifunkčního centra
hotelu Sever na základě žádosti pana …………… s tím, že veškeré náklady hradí žadatel. S žadatelem
bude sepsána smlouva o provozování hřiště, ve které budou upraveny veškeré povinnosti
provozovatele hřiště.
5 pro, 1 protii, 1 omluven
236/14
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí sociální služby – pečovatelská služba s platností
od 01. 08. 2014 dle předloženého návrhu.
6 pro, 1 omluven
237/14
Rada města schvaluje Ceník základních činností při poskytování pečovatelské služby s platností od
01. 08. 2014 dle předloženého návrhu.
6 pro, 1 omluven
238/14
Rada města schvaluje Ceník fakultativních činností při poskytování pečovatelské služby s platností od
01. 08. 2014 dle přeloženého návrhu.
6 pro, 1 omluven
239/14
Rada města souhlasí s jedním bezplatným zveřejněním volební prezentace o velikosti A5
ve Zpravodaji města Cvikova pro každou volební stranu, která bude zaregistrována pro volby
do zastupitelstva města Cvikov.
6 pro, 1 omluven
240/14
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem
Cvikov a ………… pro zřízení, uložení, provozování, vjezdu (přístupu) za účelem údržby a opravy
vedení vodovodní přípojky na p.p.č. 3552/1 v kú Cvikov pro pozemek na p.č. 446/1 v k.ú. Cvikov.
Rozsah služebnosti je cca 5 bm. Právo služebnosti se zřizuje bezúplatně.
5 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven

