MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III
USNESENÍ
z 23. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 04. 09. 2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň
Přítomni: Ing. Baloun, F. Kaiser, Ing. Schleier, R. Zubko
Omluven: Mgr. Konopiský
R17/701
Program jednání
1. Projednání a schválení programu jednání
2. Záměr pronájmu nebytových prostor – bufet v Domě kultury Ralsko
3. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Odstranění rákosu obecného na
p.č. 2093 v k.ú. Mimoň
4. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Technický dozor investora k
akci: Zateplení obvodového pláště bytového domu Letná 255, 256, Mimoň
5. Změna rozpočtu - odvody a penále - RPS - etapa A
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/702
Záměr pronájmu nebytových prostor – bufet v Domě kultury Ralsko
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící k podnikání (nebytové prostory) o výměře 44,72 m2 – bufet a kuchyň
- v objektu budovy Domu kultury Ralsko, náměstí Čsl. armády č.p. 173, stavba
občanského vybavení, v Mimoni, stojící na pozemku pč. 560 v k.ú. Mimoň, zastavěná
plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, za účelem zajišťování provozu bufetu při akcích pořádaných v Domě
kultury Ralsko a za podmínek uvedených v předloženém znění záměru, jež je přílohou
tohoto usnesení, a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce.
Z: OSM T: 25.09.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/703
Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Odstranění rákosu obecného na p.č. 2093
v k.ú. Mimoň
1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit
veřejnou zakázku: Odstranění rákosu obecného na p.č. 2093 v k.ú. Mimoň firmě
Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 287
45 001. Celková cena díla je 556 600 Kč vč. DPH.
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2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Odstranění rákosu
obecného na p.č. 2093 v k.ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova
107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 287 45 001.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/704
Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Technický dozor investora k akci: Zateplení
obvodového pláště bytového domu Letná 255, 256, Mimoň
1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit
veřejnou zakázku: Technický dozor investora k akci: Zateplení obvodového pláště
bytového domu Letná 255, 256, Mimoň firmě 3L studio, Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01
Česká Lípa, IČO 254 62 644. Celková cena díla je 54 450 Kč vč. DPH.
2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Zateplení
obvodového pláště bytového domu Letná 255, 256, Mimoň s firmou 3L studio, Jiřího
z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČO 254 62 644.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/705
Změna rozpočtu – navýšení výdajů na úhradu odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí odvod za porušení rozpočtové kázně
vystavené Finančním úřadem pro Liberecký kraj v celkové výši 80.000,- Kč a penále za
prodlení ve výši 1 promile denně.
2. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá požádat o prominutí penále za porušení
rozpočtové kázně vystaveného Finančním úřadem pro Liberecký kraj.
3. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx – snížení kapitálových
výdajů na rekonstrukci přečerpávací stanice Ploužnice o 916 tis. Kč, navýšení výdajů
o 118 tis. Kč na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně a snížení
financování města (navýšení volných finančních prostředků města) o 798 tis. Kč dle
přílohy důvodové zprávy.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

(otisk úředního razítka

------------------František Kaiser, v.r.
starosta města

---------------------Ing. Stanislav Baloun, v.r.
místostarosta města

V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u
fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby.
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