Informace z 27. schůze Rady města Cvikov ze dne 30. 12. 2014
Usnesení č. 472/14
Rada města bere na vědomí využití fondu odměn příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Cvikováček na financování mimořádné odměny a souhlasí s použitím finančních prostředků
z rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 3.500 Kč na dofinancování mezd bez navýšení
rozpočtu příspěvkové organizace.
Usnesení č. 473/14
Rada města souhlasí jako vlastník bytových jednotek v domě č.p. 539 v Mánesově ul. ve Cvikově
s výměnou dřevěného chodbového okna v tomto bytovém domě.
Usnesení č. 474/14
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní umělecké školy Cvikov
ze střediska 717: inv. č. 25HM5035 – Kopírka Minolta FP068D (10.980 Kč), inv. č. 27HM5067
– Minidisc MZ – H4700 (7.900 Kč).
Usnesení č. 475/14
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace
ze střediska 717: inv.č. 27HM1111 – Metronom (1.290 Kč), inv. č.
(967,95 Kč), inv. č. 10HM004 – Modem D 840 Tenda (1.320 Kč),
AKTENVERN A 190 S (1.781,50 Kč), inv. č. 27HM4807 –
a inv. č. 27HM5641 – Telefon Sonny Erikson mobil (499 Kč).

Základní umělecké školy Cvikov
27HM1131 – Skříňka s knihovnou
inv. č. 27 HM3957 – Skartovačka
Vysavač Eta Qinto (2.580 Kč)

Usnesení č. 476/14
Rada města souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské
školy Cvikov, Sídliště 592 dle návrhu.
Rada města bere na vědomí požadavky osadního výboru Trávník – Naděje na uvolnění finančních
prostředků na opravy cest v Trávníku a Naději v roce 2015.
Usnesení č. 477/14
Rada města schvaluje rozpočtové opatření číslo 5. Upravené příjmy a výdaje jsou ve výši 77 332 618,80
Kč. Rozpočtové opatření číslo 5 zvyšuje příjmy a výdaje oproti rozpočtovému opatření číslo 4
o 72 723,00 Kč a celkově se zvyšují příjmy a výdaje oproti schválenému rozpočtu o 15 204 618,80 Kč.
Usnesení č. 478/14
Rada města souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy č. 393 k 31. 12. 2014 dle návrhu nájemců.
Usnesení č. 479/14
Rada města pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu s p.o. ZŚ a MŠ Bohumila
Hynka Cvikov, kterým Město Cvikov předá k hospodaření majetek inventárního čísla 6402/01 Stavba
pergoly (zastřešení) na školním hřišti ve Cvikově v hodnotě 79.134,- Kč (stř. 707) s tím, že Dodatek č. 2
ke zřizovací listině p.o. č.j. MUC-3595/2009 bude zastupitelstvu předložen po ukončení inventarizace
2014 (vyčíslení celkové hodnoty svěřeného majetku města p.o.).
Usnesení č. 480/14
Rada města pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu s p.o. ZŚ a MŠ Bohumila
Hynka Cvikov, kterým Město Cvikov předá k hospodaření majetek inventárního čísla 6419/01
Vodovodní přípojka Lindava-mateřská škola 13.649,- Kč (stř. 714) s tím, že Dodatek č. 2 ke zřizovací
listině p.o. č.j. MUC-3595/2009 bude zastupitelstvu předložen po ukončení inventarizace 2014 (vyčíslení
celkové hodnoty svěřeného majetku města p.o.).
Hlasování: 6 pro, 1 omluven
Usnesení č. 481/14
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na Sociální automobil na základě nabídky
firmy Kompakt spol. s r.o. a doporučuje individuálně jednat s ředitelem příspěvkové organizace Léčebna
respiračních nemocí Cvikov.
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