MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018

R18/118
Program jednání

1.
2.
3.
4.

Projednání a schválení programu jednání
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Vydání souhlasu s přidělením bytu E.K.
Pronájem, prodej, nemovitostí, SoBSVB
a) Záměr pronájmu pozemků pro zařízení staveniště – M.K. a.s.
b) Nájemní smlouva na nebytové prostory sloužící k podnikání
c) Prodej části pozemku pč. 1530/1, k,ú. Mimoň – lokalita Pod Letnou – I. K. M. – kupní
smlouva
d) Odkoupení části pozemku pč. 2132 v k.ú. Mimoň – pro pěší komunikaci na sídliště – lokalita
u Družby
e) Okrouhlická 78 – nabídka odkoupení objektu – cena
f) Objekty v Okrouhlické ulici, Mimoň – čp 76, 80, 81, bývalý Falcon – demolice nebo oprava
g) SoBSVB – Smlouva budoucí o zřízení Věcného břemene – služebnosti – k.ú. Mimoň –
Letná – přípojky k vymístění TS (trafostanice)
h) SoBSVB – umístění Distribučního rozvaděče VN v budově „výtopny“ Hradčany – budova na
pozemku pč. 88 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
ch) Souhlas s vedením plynovodní přípojky – Široká 305 Mimoň
5. Investiční akce a dotace
a) Návrh Smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace včetně stavebního povolení na
akci Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská – Mimoň
b) Návrh podání žádosti o dotaci z programu LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST
DOPRAVY na akci
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň – TJ Jiskra Mimoň, z.s.
7. Výběrová řízení, veřejné zakázky
a) Návrh na zrušení veřejné zakázky: Dodávka nového osobního automobilu Škoda Karoq pro
Městskou policii
b) Návrh na zrušení veřejné zakázky: Demontáž a odkup kovového vybavení hal v areálu
bývalého vepřína v Mimoni – II
c) zrušení výběrového řízení na zakázku „Úprava zámeckého rybníka“.
8. Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů
9. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017
10. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele
11. Nabídka partnerské spolupráce s polským městem Lubień Kujawski
12. Zprava o činnosti MěPO na rok 2017
13. Územní plánování, životní prostředí
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a) Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK
b) Informace České asociace odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství města a obcí
c) Návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň
14. Program zastupitelstva města
15. Rozpočet na rok 2018
a) návrh rozpočtu na rok 2018
b) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022
16. Rozhodnutí Rady města Mimoň jako jediného akcionáře
R18/119
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
R18/120
Vydání souhlasu s přidělením bytu – E. K.

1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní E. K., bytem Ralsko, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle
směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s.

2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze
dne 21. 3. 2016) s paní E. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt
z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat.
R18/121
Záměr pronájmu pozemků pro zařízení staveniště – žadatel Mimoňská komunální a.s.
1) Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k. ú. Mimoň
 p. č. 2250/1,ostatní plocha část o výměře 642 m2 za účelem umístění zařízení staveniště výměna
technologického zařízení výtahů v domech čp. 582 /589
 p.č. 2250/1,ostatní plocha, část o výměře 210 m2 za účelem umístění zařízení staveniště ke
stavebním úpravám stávající rovné střešní konstrukce včetně zateplení v domech
573,574,575,576.
 p.č. 2410, ostatní plocha, část o výměře 924 m2 za účelem umístění zařízení staveniště ke
stavebním úpravám stávající rovné střešní konstrukce včetně zateplení v domech 567/571,
561,562,563,564,565,566
 p.č. 1959,ostatní plocha, část o výměře 106 m2 za účelem umístění zařízení staveniště ke
stavebním úpravám opravy ploché střechy v domě čp. 631
2) Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vydání souhlasu s využitím části pozemků v k.ú.
Mimoň.
 p. č. 2250/1 za účelem umístění zařízení staveniště výměna technologického zařízení výtahů
v domech čp. 582 až 589
 p.č. 2250/1 za účelem umístění zařízení staveniště ke stavebním úpravám stávající rovné střešní
konstrukce včetně zateplení v domech 573,574,575,576.
 p.č. 2410 v za účelem umístění zařízení staveniště ke stavebním úpravám stávající rovné střešní
konstrukce včetně zateplení v domech 567/571, 561,562,563,564,565,566
 p.č. 1959 za účelem umístění zařízení staveniště ke stavebním úpravám opravy ploché střechy
v domě čp. 631
s tím, že využití pozemků bude zajištěno nájemní smlouvou.
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R18/122
Nájemní smlouva na nebytové prostory sloužící k podnikání-Sídliště pod Ralskem 636
Rada města Mimoň schvaluje nájem prostorů určených k podnikání v objektu budovy Sídliště pod Ralskem
636, Mimoň, objekt občanské vybavenosti, nacházejících se na pozemku pč. 2277 v k.ú. Mimoň, zastavěná
plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj o celkové výměře
prostoru určeného pro podnikání (ev.č.002/3) 117,30 m2, na dobu neurčitou společnosti MUDr. Miloslava
Rabová s.r.o., se sídlem Sídliště pod Ralskem 636, 471 24 Mimoň, za cenu 353,-Kč/m2/rok u hlavních
prostorů a za cenu 120,-Kč/m2/rok u vedlejších prostorů + zvýšení o každoroční inflaci a za podmínek
uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení.
R18/123
Prodej části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň - lokalita Pod Letnou – I.K.M. – kupní smlouva
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit níže uvedené usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň,
ostatní plocha, část označenou podle geometrického plánu č. 2281-30/2018 parcelním číslem 1530/12, o
výměře 37 m2, ostatní plocha, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu,
manželům L. a I. K. M., bytem Mimoň za cenu 300,- Kč /m2 + DPH a ukládá starostovi města kupní smlouvu,
která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.

R18/124
Odkoupení části pozemku pč. 2132 v k.ú. Mimoň - – pro pěší komunikaci na sídliště – lokalita u Družby
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nabytí (odkoupení) části pozemku parc.č.2132,
zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře cca 236 m2, v k.ú. Mimoň, za účelem zřízení bezbariérového
chodníku mezi Husovou ulicí na sídliště Pod Ralskem, od P. T. D. a T. T. T. H., oba bytem Hrádek nad Nisou
za cenu 62Kč/m2, s tím, že veškeré náklady s převodem spojené hradí kupující město Mimoň.“
R18/125
Okrouhlická 78 – nabídka odkoupení objektu-cena
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy schválit toto usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nabytí těchto nemovitých věcí – pozemek parc. č.
453 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro bydlení Mimoň II, čp. 78 v ul.
Okrouhlické, od vlastníka P. K., bytem Ralsko, prostřednictvím insolvenčního správce J. H., se sídlem Praha,
za cenu ………Kupní smlouvu schválí Rada města.“
R18/126
Objekty v Okrouhlické ulici, Mimoň - čp. 76, 80, 81, bývalý Falcon – demolice nebo oprava
Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu bytových objektů v Okrouhlické ulici čp. 76, čp. 80 a čp.
81, bývalá ubytovna Falcon a garáž na pozemku pč. 1920 v k.ú. Mimoň a ukládá odboru správy majetku dle
důvodové zprávy zajistit v rámci schváleného rozpočtu nejnutnější opravy (udržovací práce) u objektů čp. 76 a
81 a čp. 80 a garáže na pč. pč. 1920 v k.ú. Mimoň a budovy bývalé ubytovny Falcon……………………..“
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R18/127
SoBSVB – Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti - k.ú. Mimoň – Letná – přípojky
k vymístění TS (trafostanice)
Rada města Mimoň doporučuje dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města schválit navržené usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku pč. 1530/1, ostatní
plocha, v k.ú. Mimoň v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou
stavby č. IE-12-4004463/VB/P001 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. . IE-12-4004463/VB/P001, která je
přílohou tohoto usnesení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH,
nejméně však za 3.000,- Kč + DPH.“
R18/128
SoBSVB – umístění Distribučního rozvaděče VN v budově „výtopny“ Hradčany – budova na pozemku pč. 88
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
Rada města Mimoň dle důvodové zprávy:
a)
schvaluje vydání souhlasu se stavebními úpravami v budově bez čp./če stojící na pozemku pč. 88 k.ú.
Hradčany nad Ploučnicí v rámci akce výměna technologie VN v transformační stanici CL_0164 Hradčany
firmami ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 a ENERGIE Holding, a.s. IČ 27594301 dle předložené projektové
dokumentace a pověřuje starostu města podpisem souhlasu a
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene
spočívající v právu vstupu do budovy bez čp../če., jiná stavba, stojící na pozemku pč. 88 v k.ú. Hradčany nad
Ploučnicí, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby č. IE-124004790/VB1 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. . IE-12-4004790/VB1, CL_Hradčany, UNIFIKACE 35kV,
II.Etapa-A, která je přílohou tohoto usnesení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 1500,- Kč za m2 + příslušná sazba DPH, nejméně
však za 3.000,- Kč + DPH.“
R18/129
Souhlas s vedením plynovodní přípojky-Široká 305, Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vydání souhlasu za Město Mimoň s vedením plynovodní
přípojky v pozemku pč. 2330 v k.ú. Mimoň, k objektu čp. 305, ul. Široká, Mimoň za podmínek uvedených
v Souhlasu, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města Souhlas podepsat.
R18/130
Návrh Smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace včetně stavebního povolení na akci Zvyšování
bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská – Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy předloženou Smlouvu o dílo na dodávku projektové
dokumentace na akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská – Mimoň“ s firmou
Tomáš Dub, Za Mlýnem 820, 464 01 Raspenava, IČ: 760 61 299 za částku 79.000,- Kč, ve znění přílohy č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
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R18/131
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu města Mimoň na rok 2018
Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, z.s. , Mimoň IV 284, 471 24 Mimoň, IČ 46750657
a) ve výši 150.000,- Kč na projekt: Oprava střechy v areálu Tělovýchovné jednoty Jiskra Mimoň, z.s. za
účelem úhrady nákladů spojených s opravou střechy v roce 2018,
b) ve výši 60.000,-Kč na projekt: Oprava schodů v areálu Tělovýchovné jednoty Jiskra Mimoň, z.s. za
účelem úhrady nákladů spojených s opravou schodů v roce 2018,
c) ve výši 140.000,- Kč na projekt: Výměna sedaček na tribuně v areálu Tělovýchovné jednoty Jiskra
Mimoň, z.s. za účelem úhrady nákladů spojených s výměnou sedaček na tribuně v roce 2018,
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu
podepsat. A ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu.
R18/132
Zrušení veřejné zakázky: Dodávka nového osobního automobilu Škoda Karoq pro Městskou policii
Rada města Mimoň, schvaluje zrušení veřejné zakázky: Dodávka nového osobního automobilu Škoda Karoq
pro Městskou policii a ukládá vyhlásit nové VŘ
R18/133
Návrh na zrušení veřejné zakázky: Demontáž a odkup kovového vybavení hal v areálu bývalého vepřína
v Mimoni – II
Rada města Mimoň, schvaluje zrušení veřejné zakázky: Demontáž a odkup kovového vybavení hal v areálu
bývalého vepřína v Mimoni - II
R18/134
Návrh na zrušení veřejné zakázky: Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň – projektová aktivita 5
(docházkový systém)
Rada města Mimoň schvaluje zrušení části veřejné zakázky: Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň –
projektová aktivita 5 (docházkový systém)
R18/135
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů
Rada města Mimoň schvaluje smlouvu výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky VGM s Vlastivědným muzeem
a galerií v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa,
IČO 00360198, DIČ: CZ00360198 a ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou, podepsat.
R18/136
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Rada města Mimoň bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 – stručné zhodnocení
výsledků řídících a veřejnosprávních kontrol města Mimoň provedených podle zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 provádí zákon o finanční kontrole a ukládá starostovi tuto zprávu
podepsat.
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R18/137
Doplnění usnesení - Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje doplnění usnesení č. Z17/160 ze dne 14. 12. 2017 – odměny
neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků – takto:
měsíční odměna
a) člena zastupitelstva města je ve výši 1.845 Kč
b) člena rady města je ve výši 7.380 Kč
c) předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady zřizované dle § 117 a § 122 zákona 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, je ve výši 3.690 Kč
d) člena výboru zastupitelstva nebo komise rady zřizované dle § 117 a § 122 zákona 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, je ve výši 3.075 Kč.
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí souhrnné odměny, avšak maximálně jen za 3 souběžně jím vykonávané funkce, a to za:
• člena rady,
• předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,
• člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.
R18/138
nabídka partnerské spolupráce s polským městem Lubień Kujawski
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo dle § 84, odst. 1) písm. r) zákona o obcích nepřijmout nabídku
spolupráce s městem Lubień Kujawski z Polské republiky.
R18/139
Zpráva o činnosti MěPO za rok 2018
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Zprávu o činnosti MěPo Mimoň za rok 2017, která je přílohou
tohoto usnesení.
R18/140
Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy číslo OLP/187/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program č. 8.5 Podpora vzniku
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, s Libereckým
krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je
přílohou usnesení, podepsat.

R18/141
Informace České asociace odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství měst a obcí
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Rada města Mimoň projednala informaci České asociace odpadového hospodářství, IČ 66001536, se sídlem
Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany, o riziku navýšení nákladů měst a obcí na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
poplatků. Rada města Mimoň nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady města a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Rada města Mimoň zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech
připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR
by neměla přijmout povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Rada města
Mimoň vyzývá Svaz města a obcí ČR, aby efektivně čelil podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

R18/142
Návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň
Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň „Napojení výrobní zóny
Jih na veřejnou dopravní infrastrukturu“ předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy a doporučuje
Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení:
A) Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení
změny č. 5 Územního plánu Mimoň, zahrnující návrh „Napojení výrobní zóny Jih na veřejnou dopravní
infrastrukturu“, jenž byl předložen z vlastního podnětu města dle § 44 písm. a) stavebního zákona,
v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy.
B) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Ing. Stanislava Balouna jako určeného zastupitele ve smyslu
stavebního zákona spolupracujícího při pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň.
R18/143
Program zastupitelstva města
Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne 22. 2.
2018 v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hod.
R18/144
Schválení rozpočtu na r. 2018
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvo města Mimoň usnesení takto:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet na r. 2018 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši:
Financování ve výši:
Celkové zdroje ve výši:
Běžné výdaje ve výši:
Kapitálové výdaje ve výši:
Celkové výdaje ve výši:

139.458.000 Kč
59.642.000 Kč
199.100.000 Kč
124.179.000 Kč
74.921.000 Kč
199.100.000 Kč

1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
2. Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň pravomoc stanovit v rámci schválených
závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace.
3. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo
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c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady nebo
d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města nebo
e) při změně zařazení výdajů grantového fondu (ORG 999) na paragraf.
4. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou
uvedené v příloze tohoto materiálu.
5. Zastupitelstvo města schvaluje příděl do Grantového fondu ve výši 3 mil. Kč a do Sociálního fondu ve
výši 832 tis. Kč.
R18/145
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvo města Mimoň schválit usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020 dle přílohy důvodové
zprávy.
R18/146
Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ 25009133, se sídlem
Mírová 76/III, Mimoň – volba člen představenstva
Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ 25009133,
se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář společnosti volí dle důvodové zprávy s účinností od 11.
02. 2018 členem představenstva Mimoňské komunální a.s., IČ 25009133, se sídlem Mírová 76/III, Mimoň
pana Miroslava Starého, nar. 18. 02. 1946, trvale bytem Mimoň, Mimoň IV, Letná 207.

Otisk úředního razítka

František Kaiser, v.r.
Starosta města Mimoň

Ing. Stanislav Baloun, v.r.
Místostarosta města Mimoň
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