Informace z 16. schůze Rady města Cvikov ze dne 13. 09. 2016
Usnesení č. 241/16
Rada města schvaluje ponechání stezky pro chodce Cvikov – Svor ve stávajícím stavu bez zábran.
Usnesení č. 242/16
Rada města schvaluje Organizační řád města Cvikova VP-1/2016 s účinností od 01. 10. 2016.
Usnesení č. 243/16
Rada města schvaluje ředitelům příspěvkových organizací výši příplatku za vedení od měsíce září 2016
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 244/16
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvková organizace
ve 2. třídě na maximálně 28 dětí.
Usnesení č. 245/16
Rada města souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Cvikováček na opravu plotu kolem areálu, nákup a instalaci herních prvků na zahradu a na nákup
6 ks počítačů do počítačové učebny.
Usnesení č. 246/16
Rada města odkládá žádost č. j. MUC-4765/2016 o projednání provozní doby hřiště ve Cvikově
ve Vančurově ulici do doby prošetření stávajícího stavu.
Usnesení č. 247/16
Rada města souhlasí s vyhlášením ředitelského volna pro žáky Základní školy ve Cvikově ve dnech
29. 09. a 30. 09. 2016 z provozních důvodu.
Usnesení č. 248/16
Rada města schvaluje vyhotovení nástěnných kalendářů na rok 2017 s pamětihodnostmi města Cvikova.
Usnesení č. 249/16
Rada města odkládá projednání žádosti č. j. MUC-3147/2016 do vyjádření stavební a pozemkové komise
(využití zbývající plochy pozemku).
Usnesení č. 250/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se stavbou vodovodní přípojky na p. p. č. 1091 v kú Trávník u Cvikova mezi Městem Cvikov
a …………….., a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 251/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky
a kanalizační přípojky na p. p. č. 3580/1, 751/12 a 751/13 v kú Cvikov mezi Městem Cvikov a ………,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 252/16
Rada města souhlasí s dělením pozemku – souhlasné stanovisko s GP č. 560-999/2016 pro Povodí
Ohře, s. p. Chomutov.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Informace k uvolněnému bytu v Domě s pečovatelskou službou Svítání – prozatím nelze pronajmout
z důvodu nedokončeného dědického řízení
Běh Cvikovem – podána zpráva o průběhu letošního Běhu Cvikovem
Rada města bere na vědomí zrušení původní žádosti o koupi pozemku p. p. č. 2883/21 a podání žádostí
novými žadateli.
Směna pozemků mezi městem a Státním pozemkovým úřadem – Státním pozemkovým úřadem
neakceptován jeden z pozemků, proto dojde k celému přehodnocení nabízených pozemků ke směně
Prodejní cena starého kulturního domu a Svazarmu – prodejní cena se prozatím měnit nebude
Kontrola usnesení
Z kontroly usnesení vyřazeno:
Vymožení nákladů spojených s úklidem pozemku u objektu Cvikov II, Komenského č. p. 355
Dopravní značení zákazu vjezdu motorových vozidel – značka umístěna
Stezka pro chodce u benzinové pumpy – viz usnesení č. 241/16
Organizační změna úřadu – viz usnesení č. 242/16
Ostatní body z kontroly usnesení nadále trvají.

