Informace z 24. schůze Rady města Cvikova ze dne 18. listopadu 2014
393/14
Rada města nesouhlasí 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 panu Martinu Posseltovi na základě jeho žádosti
o povolení prodloužení hudební produkce na dobu od 01. 12. 2014 do 30. 11. 2015 v Pivnici
U MEDVĚDA do 03:00 hodin v intervalu 1x týdně ve dnech pátek a sobota a to na základě Sdělení
stavebního odboru Městského úřadu Cvikov ze dne 12. 11. 2014, ve kterém je uvedeno, že z podkladů
jim dostupných je patrné, že objekt má být užíván jako provozovna vinárny s hernou bez provozování
hudební produkce.
6 pro, 1 omluven
394/14
Rada města schvaluje Jednací řád Rady města Cvikov.
6 pro, 1 omluven
395/14
Rada města bere na vědomí Výzvu ke zjednání nápravy ohledně válečných hrobů ve Cvikově
a pověřuje tajemníka Městského úřadu Cvikov předáním této záležitosti k vyřízení ekologovi města
Cvikov.
6 pro, 1 omluven
396/14
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000 Kč Fondu ohrožených dětí, z. s.
a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok 2015.
6 pro, 1 omluven
397/14
Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2014 dle předloženého návrhu.
6 pro, 1 omluven
398/14
Rada města pověřuje starostu města Cvikov JUDr. Jaroslava Švehlu podpisem Dodatku č. 1
k závěrkovému listu č. EL-20141023-27-5 pro dodávku elektrické energie pro objekty města Cvikov
od Centropolu Energi, a.s.
6 pro, 1 omluven
399/14
Rada města souhlasí s investiční akcí „Vybudování osvětlení na školním hřišti ve Cvikově“
a souhlasí s převodem finančních prostředků na tuto akci ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu
do investičního fondu u příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka
Cvikov, Sad 5. května 130, Cvikov I, IČO 70942692, DIČ CZ 70942692.
6 pro, 1 omluven
404/14
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Cvikováček – 5 ks vzduchovek Slavia, inv. s. 3510-100035, cena 470,- Kč za 1 ks dle návrhu
č.j. MUC-6054/2014.
6 pro, 1 omluven
405/14
Rada města stanovuje dobu pro konání svatebních obřadů na sobotu od 09:00 do 19:00 hodin.
Místem pro konání svatebních obřadů je obřadní síň v budově Městského úřadu Cvikov. Matriční
úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě
ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce (§ 12 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) a to za správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
6 pro, 1 omluven

406/14
Rada města pověřuje členy zastupitelstva města Mgr. Šárku Jakobi, Mgr. Miroslava Novotného,
p. Martu Studničnou a p. Michala Vojtěcha přijímáním prohlášení o uzavření manželství
a právem užívat přenosný státní znak při obřadech (podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 11 a odst. 1 písm. odst. a) zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
6 pro, 1 omluven
407/14
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů zřizuje Sbor pro občanské záležitosti a jmenuje předsedkyni této
komise p. Martu Studničnou a členy p. Janu Jandovou, p. Blanku Langrovou, p. Štěpánku Petrusovou,
p. Marii Pýchovou, p. Jitku Veselou a p. Janu Zedníkovou.
6 pro, 1 omluven
408/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-124004259/VB/002, CL Cvikov, Tovární ppč. 2444/2, příp.NN mezi Městem Cvikov
a ČEZ distribuce, a.s. Děčín zastoupené GA Energo technik s.r.o. Plzeň. Jednorázová úplata je
5 000,- Kč bez DPH (přípojka el. p.Drábek).
6 pro, 1 omluven
409/14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-4004446/001, CL, Cvikov I, p.p.č. 2344/2,
přípojka kNN mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastouné GA Energo technik,
s.r.o. Plzeň. Rozsah služebnosti je cca 10 m2. Jednorázová úplata je 1 000,- Kč bez DPH (přípojka el.
p.Čekal).
6 pro, 1 omluven
410/14
Rada města revokuje usn. RM č. 313/14 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. 57111 4/BVB mezi Městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o.
Ústí nad Labem zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o. Brno na stavbu „Reko RS Cvikov
57111“ na p.p.č.1084/1, 1077/10 a 1082/8 v kú Cvikov. Rozsah služebnosti cca 4 m. Jednorázová
úhrada 1 000,- Kč bez DPH (reg.st.plynu).
6 pro, 1 omluven
412/14
Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace usnesení zastupitelstva města do 31. 12. 2014
a) č. 10)B) z 15. 05. 2014,
b) č. 10)C) z 15. 05. 2014,
6 pro, 1 omluven
413/14
Rada města odvolává Mgr. Šárky Jakobi z funkce ředitelky a statutární zástupkyně příspěvkové
organizace Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592, Cvikov II na základě její vlastní žádosti.
6 pro, 1 omluven

