Informace z 26. schůze Rady města Cvikov ze dne 16. 12. 2014
Usnesení č. 443/14
Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Cvikováček na rok 2015 o částku 42.249 Kč a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města na
rok 2015.
Usnesení č. 444/14
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov
ze střediska 707:
- účet 018 020: inv. č. 4688 – syst. Software 602 Lan Suite-email (8.000 Kč)
- účet 028 010: inv. č. 4724 – Sekačka WOL CAMPUS 46 BA (8.445,50 Kč),
inv. č. 37 – Radiomagnetofon Philips s CD (7.558,50 Kč), inv. č. 71 – Televizní přijímač
(9.400 Kč), inv. č. 839 – Televizor LCE (9.400 Kč), ivn. Č. 126 – Video Toshiba (12.500 Kč),
inv. č. 4445 – digitální fotoaparát (3.500 Kč)
ze střediska 715:
- účet 028 010: inv. č. 4922 – Pračka Zanussi FAE 825 V (12.990 Kč).
Usnesení č. 445/14
Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru za období září až listopad 2014 pro příspěvkovou
organizaci MŠ Cvikov, Sídliště 592 v celkové výši 10.700 Kč.
Usnesení č. 446/14
Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy, Sídliště 592, Cvikov v době zimních prázdnin
od 22. 12. 2014 do 02. 01. 2015.
Usnesení č. 447/14
Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 5.000 Kč a věcného daru ve výši 2.416 Kč
pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Cvikováček na akci Děti lesu 2014.
Hlasování: 5 pro, 2 omluveni
Rada města bere na vědomí uzavření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček
v období zimních prázdnin ode dne 22. 12. 2014 do 02. 01. 2015.
Usnesení č. 448/14
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na činnost TT Cyklorenova Cvikov
a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok 2015.
Usnesení č. 449/14
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na činnost SKST CVIKOV
a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok 2015.
Usnesení č. 450/14
Rada města odkládá Návrh na vypořádání pozemků s firmou Reality Cvikov s.r.o. do projednání
ve Stavební a pozemkové komisi města Cvikov.
Usnesení č. 451/14
Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou Svítání paní ………….
a v případě jejího odmítnutí souhlasí s přidělením bytu v následujícím pořadí: ………………………..
Usnesení č. 452/14
Rada města souhlasí s montáží navigačních cedulí firmy Auto Globár s.r.o., Děčín na 3 sloupy
veřejného osvětlení ve městě Cvikov (1 x ul. Pivovarská, 2x ul. Komenského) za měsíční nájemné
ve výši 150 Kč s DPH za 1 ceduli.
Usnesení č. 453/14
Rada města pověřuje vedoucího Odboru kultury Městského úřadu Cvikov Ing. Miroslava Rejzka
k podepisování jednorázových nájemních smluv na movitý majetek a prostory spravované Odborem
kultury MěÚ Cvikov, jednorázových smluv týkajících se kulturních a společenských pořadů
organizovaných Odborem kultury MěÚ Cvikov a objednávek na revize, kontroly a drobné opravy na
budovách a movitém majetku odboru kultury.
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Usnesení č. 454/14
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřské školy Cvikov,
Jiráskova 88/I ze střediska 710: inv. č. 5389 – PC sestava AMD (19.585 Kč), inv. č. 3946 – Kopírka
KOPIERER (14.640 Kč).
Usnesení č. 455/14
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřské školy Cvikov,
Sídliště 592/II ze střediska 712: inv. č. 0006 – koberec žlutý (5.200 Kč), inv. č. 1639 TV stolek
(540 Kč), inv. č. 1638 TV stolek (540 Kč).
Usnesení č. 456/14
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 1261/27
a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů …………………., Cvikov. Současně
doporučuje pilíře na městském pozemku řešit zřízením věcného břemena.
Usnesení č. 457/14
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 3812/8 (část dle
zákresu) a st.p.č. 1067 včetně stavby, doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost
……………., Cvikov.
Usnesení č. 458/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 2430/2 (821 m2) a
2430/8 (619 m2); minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost
manželů …………………., Cvikov.
Usnesení č. 459/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Lindava p.p.č. 588 (184 m2);
minimální kupní cena 100 Kč/m2 + náklady související s převodem; na žádost manželů
………………, Líbeznice.
Usnesení č. 460/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3518/8
(90 m2 dle zákresu), účel zahrada, ostatní plocha; min. nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na žádost
………………, Cvikov.
Usnesení č. 461/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru převést pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2
(s odkazem na geometrický plán č. 1782-208/2014 nově označen číslem 1006/7), a to části o výměře
40 m2, účel ostatní – vjezd do garáže na st.846/2, nájemné 1 Kč/m2/rok, na žádost ………………...
Usnesení č. 463/14
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy čp. 99,
Cvikov, která je součástí stavební parcely č. 87/1 v k.ú. Cvikov, celková výměra NP je 256,35 m2,
za minimální nájemné 800 Kč/m2/rok; termín podání nabídek do 08:00 h 20. 01. 2015.
Usnesení č. 464/14
Rada města jmenuje členem Stavební a pozemkové komise města Cvikov pana Josefa Jurkoviče.
Usnesení č. 465/14
Rada města zřizuje Redakční radu města Cvikov a jmenuje jejího předsedu Jaroslava Klucha
a její členy: Jiřinu Balákovou, Petra Foltýna, Zdeňku Jirákovou, Zdeňka Nigrina, Mgr. Rudolfa
Repku a PhDr. Ludmilu Sýkorovou.
Usnesení č. 467/14
Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě č:14 SOBS01 4121052121 mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Městem
Cvikov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 470/14
Rada města schvaluje, že při poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do výše 5 000,- Kč
včetně, nebude čerpání neinvestiční dotace podléhat finančnímu vyúčtování.
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