Informace z 22. schůze Rady města Cvikov ze dne 06. 12. 2016

Usnesení č. 344/16
Rada města souhlasí s konáním prodejních trhů ve městě Cvikov v roce 2017 na základě podané žádosti
pana Václava Chaloupky, Hrádek nad Nisou, č. j. MUC-6245 ze dne 22. 11. 2016.
Usnesení č. 345/16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o dílo na vypracování Plánu odpadového
hospodářství města Cvikov mezi Městem Cvikov a firmou ISES, s. r. o., IČ 64 58 39 88, Praha 6 za cenu
47 190 Kč s DPH (39 000 Kč bez DPH).
Usnesení č. 346/16
Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firmy IZOLACE CZ, s. r. o., Cvikov ve výši 15 000 Kč,
který je určen pro Městskou policii Cvikov na nákup kamer do auta a na oděv strážníků.
Usnesení č. 347/16
Rada města schvaluje umístění prezentace města Cvikova v multimediálním informačním panelu
v Děčíně v období 2017-2019.
Usnesení č. 348/16
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II:
- in. č. 27HM1624 – skříň vestavěná třídílná s nástavcem, pořizovací cena 4 350 Kč
- in. č. 27HM5609 – úklidový vozík CLAROL, pořizovací cena 4 517 Kč
- in. č. 27HM5304 – koberec zelený, pořizovací cena 6 475,75 Kč
- in. č. 27HM5305 – koberec zelený, pořizovací cena 6 475,75 Kč
- in. č. 27HM3567 – skříňka A 135, pořizovací cena 2 360 Kč
- in. č. 27HM1595 – psací stůl malý, pořizovací cena 860 Kč
- in. č. 27HM1645 – uni skříňka vrchní, dvířka, pořizovací cena 720 Kč
- in. č. 27HM1598 – šatní skříň vestavěná, pořizovací cena 1 821,50 Kč
- in. č. 27HM1599 – šatní skříň vestavěná, pořizovací cena 1 821,50 Kč
- in. č. 27HM4941 – elektrický šlehač, pořizovací cena 1 480 Kč
- in. č. 29HM0004 – žehlička napařovací Philips, pořizovací cena 1 190 Kč
- in. č. 13HM039 – žehlička Philips, pořizovací cena 1 190 Kč
- in. č. 27HM1661 – vestavěná skříň, pořizovací cena 1 496,75 Kč
- kolotoč – historický majetek předaný zřizovatelem, není součástí inventárních soupisů
a doporučuje zastupitelstvu města vyřadit dlouhodobý majetek Mašinka, pořizovací cena 149 526,50 Kč
(zůstatková cena 1 792 Kč).
Usnesení č. 349/16
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Městská knihovna Cvikov
dle návrhu.
Usnesení č. 350/16
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bohumila Hynka Cvikov:
- inv. č. 1164 – sporák Gorenje E 274, pořizovací cena 8 294,78 Kč
- inv. č. 494 – sporák el. FIKO, pořizovací cena 3 560 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku inv. č. 12.1 - PC Intel Celeron D2.66
s monitorem v pořizovací ceně 21 198 Kč.
Usnesení č. 351/16
Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města bezúplatně převést pozemkovou parcelu
č. 2582/2 v k. ú. Cvikov do vlastnictví ……………., Cvikov, na základě dohody o narovnání; účelem je
majetkoprávní vypořádání. Náklady související s převodem uhradí převodce.
Usnesení č. 352/16
Rada města revokuje usn. č. 315/16 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační
přípojky na p. p. č. 3512/15 a 3941 v k. ú Cvikov mezi Městem Cvikov a ……………...

Usnesení č. 353/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky
na p. p. č. 3512/15 a 3941 v k. ú. Cvikov mezi Městem Cvikov a ……………., a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 354/16
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4005890/VB/002,
CL, Cvikov, Na Skalce p. p. č. 812/1, příp. NN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená
OMEXOM GA Energo, s.r.o. Plzeň a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada
1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 355/16
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014972/VB001 „CL Cvikov, st. p. č. 794/1, smyčka kVN“
mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená společností ENERGON Dobříš s.r.o. a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 356/16
Rada města doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření číslo 6 dle návrhu.
Usnesení č. 357/16
Rada města pověřuje vedoucí odboru kultury MěÚ Cvikov Ing. Helenu Maupicovou k podepisování
jednorázových smluv s nasmlouvanými umělci a uměleckými agenturami.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Doplnění žádostí o dotace na sportovní oddíly – DDM Cvikováček - žádost bude přiložena k původní s tím,
že finanční prostředky se budou na sport rozdělovat až po schválení rozpočtu města na rok 2017
Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I v době vánočních prázdnin
od 23. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
Rada města bere na vědomí zvýšení poplatku za stravování od 01. 01. 2017 pro děti ve všech zařízeních
příspěvkové organizace Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I.
Rada města bere na vědomí uzavření Městské knihovny Cvikov v době vánočních prázdnin ve dnech,
kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost s výjimkou 28. 12. 2016 a dále v týdnu od 09. 01. do 13. 01. 2017
z důvodu provedení pravidelné revize celého fondu knihovny.
Pumppark – na sportoviště se byli podívat v Lázních Bělohrad JUDr. Jaroslav Švehla, Mgr. Ivo Čeřovský
a Mgr. Miroslav Novotný – informace budou sděleny na jednání zastupitelstva dne 15. 12. 2016
Informace ohledně vedení vysokého napětí z Nového Boru do Varnsdorfu (dotčení pozemků města
Cvikova) – starosta bude jednat s Ing. Konečnou, o výsledcích schůze bude členy rady informovat
Žádost o finanční příspěvek č. j. MUC-6550/2016 – sportovní klub Přívlače při MO ČRS Cvikov – již
zařazeno v rozpočtu města na rok 2017
Řád veřejného pohřebiště města Cvikova – vypracován nový řád, ke schválení dojde na dalším jednání rady

Kontrola usnesení
Usnesení č. 240/16 – viz usnesení č. 351/16

