Informace z 11. schůze Rady města Cvikov ze dne 26. 05. 2015

Usnesení č. 195/15
Rada města jmenuje členy Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov
za Město Cvikov JUDr. Jaroslava Švehlu, Mgr. Šárku Jakobi a p. Martu Studničnou.
Usnesení č. 196/15
Rada města souhlasí se změnou licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 500 240
Česká Lípa – Nový Bor – Cvikov (- Liberec) na základě žádosti ČSAD Česká Lípa a.s., Praha 5.
Usnesení č. 197/15
Rada města souhlasí s navýšením fondu oprav o 20 % a zřízení provozního fondu ve výši 100 Kč na byt
č. 8 na adrese Cvikov II, Martinovo údolí č. p. 303, který je ve vlastnictví Města Cvikov.
Usnesení č. 198/15
Rada města souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč oddílu stolního tenisu
SKST Cvikov z oddílu 3419 – Tělovýchovná činnost.
Usnesení č. 199/15
Rada města souhlasí s prodloužením platnosti místa pro parkování pro osobní vozidlo SPZ …………
na základě žádosti č. j. MUC-2872/2015 ze dne 21. 02. 2015.
Usnesení č. 200/15
Rada města revokuje usnesení č. 127/2015 ze 7. schůze rady města ze dne 31. 03. 2015 a schvaluje
poskytnutí finančního daru Městu Jablonné v Podještědí ve výši 12.000 Kč na provoz příspěvkové
organizace Základní škola praktická a Základní škola Speciální.
Usnesení č. 201/15
Rada města schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu dle návrhu. Příjmy a výdaje rozpočtu se nezvýší.
Usnesení č. 202/15
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-124005172/VB/005 - CL Cvikov, Wolkerova rozš. K NN ppč. 1376 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín zastoupená GA Energo technik, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH.

Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení:
Informace o představení cirkusu Berousek ve dnech 29. 05. – 30. 05. 2015 ve Cvikově u rybníku Veselák.
Žádost SMC s. r. o. o zápočet nákladů – odložena na další jednání rady
Informace z jednání kulturní komise
Informace ke správnímu řízení ve věci pokácení stromů na sídliště u obchodu Korin.
Zápis ze schůze Osadního výboru Drnovec.
Oprava vstupní brány do areálu sběrného dvora ve Cvikově.

