Město Cvikov

Usnesení z 27. schůze Rady města Cvikova 27. prosince 2012
účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů

538/12
Rada města schvaluje vyřazení z evidence majetku města - středisko 724 – MěÚ Cvikov ,
účet 028/0100 – hodnota 11 990,- Kč, i.č. 5016 fotoaparát Olympus , likvidace sběrný dvůr.
(7 pro)
539/12
Rada města projednala vyřazení majetku z evidence - příspěvková organizace Mateřská
škola Sídliště Cvikov
a) doporučuje ZM schválit vyřazení majetku – i.č. 5606 koberec vínový v hodnotě
21.061,-Kč (7 pro)
b) schvaluje vyřazení majetku dle soupisu
27HM3961 – průlezka
v hodnotě 4 741,- Kč
28HM0016 – vysavač Steppe
v hodnotě 3 210,- K
(7 pro)
c) bere na vědomí vyřazení hmotného majetku v hodnotě pod 3000,- Kč
dle soupisu v celkové hodnotě 10 200,- Kč .
540/12
Rada souhlasí s prominutím úhrady části poplatku z prodlení za neúhradu nájemného a
služeb za užívání bytu v č.p. 91 Drnovec ve výši 80 % z celkové částky 87 698,63 Kč – po
zaplacení 20 %, nájemce p.Jaroslav Plaček. (7 pro)
541/12
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny ředitelce MŠ
organizace, p. Fialové Kateřině , dle návrhu. (7 pro)

Sídliště Cvikov, příspěvková

542/12
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny ředitelce ZUŠ Cvikov, příspěvková organizace,
Mgr. Olze Svatošové , dle návrhu . (7 pro)
543/12
Žádost o dotaci na sportovní činnost SKST Cvikov bude projednána po schválení rozpočtu
města na r. 2013 při rozdělování dotace .
544/12
Schvaluje rozpočtová opatření č. 8 dle návrhu. (7 pro)
Dále rada projednala
-

K usnesení rady 450/12 - Návrh rozpočtu města na r. 2013 , rada projednala jednotlivé
podněty úpravy návrhu rozpočtu města, s tím, že upravený návrh bude předložen na pracovní
schůzce zastupitelů města dne 2.1.2013 a poté na jednání rady a zastupitelstva města v měsíci
lednu 2013

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Šárka Jakobi
starostka města

