MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018

R18/173
Program jednání
1. Projednání a schválení programu jednání
2. Vydání souhlasu s přidělením bytů, užívání bytů, smlouvy (a – g)
3. Pronájem, prodej - nemovitosti
a) Pronájem pozemku p.č. 1434 v k.ú. Mimoň – lokalita za Compaqem
b) Smlouva o zřízení služebnosti k.ú. Mimoň pč. 3400 a 3430
c) Prodej části pozemku pč. 635/1, k.ú. Mimoň, Zahradní
d) Záměr prodeje části pozemku pč. 4402 a pč. 4394/2, k.ú. Mimoň
e) Záměr pronájmu/prodeje části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň, BD Letná 210-212
4. Dotace a investiční akce
a) Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu LK-Podpora jednotek požární ochrany
b) Žádost o dar na vydání map „Geoturistické mapy Národního geoparku Ralsko
5. Výběrová řízení, veřejné zakázky
a) Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Oprava chodníků a cest v k.ú. Mimoň – 2018
b) Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Technický dozor investora k akci „Úprava Zámeckého rybníka
v Mimoni“
c) Smlouva o dílo – Oprava komunikací v ulici Březinova a Podhájek
d) Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Technický dozor investora k akci „Cyklomagistrála Ploučnice“
e) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň
f) Návrh na zrušení VZ: TDI k akci Humanizace Nádražní ulice v Mimoni
g) Návrh na zrušení VZ: Malování muzea a knihovny v Mimoni
6. Kulturní záležitosti
a) Licenční smlouva – Ochranný svaz autorských práv
b) Smlouva o propagaci – RCL 2018
c) Smlouva o vystoupení uměleckého souboru
7. Vyřazení hasičského vozidla AVIE z evidence majetku města Mimoň
8. Ocenění učitelů ke Dni J. A. Komenského
9. Odpisový plán elektrocentrály – Zahradnictví Mimoň
10. Zimní údržba – informace – čerpání v průběhu let 2016-2018
11. Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo - Město Mimoň - Správa informačních
technologií MěÚ Mimoň
12. Rozpočet 2018
a) Rozpis rozpočtu na r. 2018
b) Změna rozpočtu R02 – změna zařazení výdaje na pořizování sbírkových
předmětů na položku rozpočtové skladby
c) Změna rozpočtu R03 – příjem daru na ples od firmy Metronet a Henig

R18/174
Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu – Bc. T. Š.
Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. pí Bc. T.
Š., bytem Bohatice. Nájemní smlouva bude vázána po dobu zaměstnání u VS Stráž p/R.
R18/175
Vydání souhlasu s přidělením bytu – J. Z.

1. Rada města Mimoň schvaluje účast p. J. Z., trvale bytem Janov, Děčín 2, 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. 03. 2016) s panem J. Z. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt
z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat.
R18/176
Vydání souhlasu s přidělením bytu – A. R.
Rada města Mimoň neschvaluje účast pí A. R., bytem Sídliště pod Ralskem 581, 471 24 Mimoň ve
výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK
a.s.
R18/177
Vydání souhlasu s přidělením bytu – p. K. N.
Rada města Mimoň neschvaluje účast p. K. N., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení
bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s.
R18/178
Vydání souhlasu s přidělením bytu – I. I. a S. I.
1.

Rada města Mimoň schvaluje účast manželům I. I. a S. I., trvale bytem Pražská, Mimoň, ve výběrovém
řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 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 manželi I. I. a S. I. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere
byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat.

R18/179
Přidělení bytu č. 3, ul. Mírová 126, Mimoň – pí M. V.
1. Rada města Mimoň souhlasí dle důvodové zprávy s výměnou bytů.
2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, o velikosti 2+1, Mírová ul. 126 v Mimoni
z majetku města Mimoň od 1. 4. 2018 s pí M. V., bytem Letná, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu o nájmu
bytu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
R18/180
Pronájem pozemku p. č. 1434 v k. ú. Mimoň – lokalita za Compaqem
Rada města Mimoň schvaluje:
1. pronájem pozemku p. č. 1434, ostatní plocha, o výměře 201 m2 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako
zahrada manželům D. J. a A. J., bytem Letná 203, Mimoň na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro
prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň

2. nájemní smlouvu, a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto
materiálu.
R18/181
SoVB - Smlouva o zřízení služebnosti– k.ú. Mimoň– pč. 3400 a 343 manželé B. a M.
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrských sítí, spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3400,
v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou vodovodní a kanalizační
přípojky pro pozemek pč. 3472/1, v k.ú. Mimoň, jejímiž vlastníky jsou manželé J. a B. B., bytem Mimoň V a
manželé J. a J. M., bytem Noviny pod Ralskem a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrských sítí, která je přílohou tohoto usnesení.
R18/182
Prodej části pozemku pč. 635/1, k.ú. Mimoň - lokalita Zahradní – p. J. F. a manž. V. Ř. a S. Ř.
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit níže uvedené usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 635/1 v k.ú. Mimoň o
výměře cca 40 m2, kdy celková výměra pozemku je 2.814 m2, ostatní plocha, za účelem stavby garážového
stání k RD, panu J. F. a manželům V. Ř. a S. Ř., všichni bytem Mimoň V, za cenu dle Zásad pro prodej a
pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň minimálně 300,- Kč + DPH za 1 m2 a ukládá odboru správy
majetku zajistit geometrický plán na oddělení pozemku.“
R18/183
Záměr prodeje části pozemku pč. 4402 a pozemku pč. 4394/2, k.ú. Mimoň - lokalita u nádraží – pan K.
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat část pozemku pč.
4402 v k.ú. Mimoň o výměře cca 100 m2, kdy celková výměra pozemku je 2.926 m2, ostatní plocha, a
pozemku pč. 4394/2, o výměře 72 m2, ostatní plocha“.
R18/184
Záměr pronájmu (případně prodeje) části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň – BD Letná 210-212 Mimoň
Rada města Mimoň odkládá řešení záboru částí pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň pod zavěšenými balkony –
stavební akce Bytový dům Letná 210-212, a ukládá projednat se žadateli prodej souvislého pásu pozemku
podél budovy.
R18/185
Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program - Podpora jednotek požární ochrany
obcí LK
Rada města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
Oblast podpory č. 1 – Požární ochrana, Program č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí LK dle
důvodové zprávy a ukládá starostovi města žádost o dotaci podepsat. Rozsah dotace je přílohou tohoto
usnesení.
R18/186
Žádost o dar na vydání map „Geoturistické mapy Národního geoparku Ralsko a okolí“, „trhací“ mapy A3
s širším okolím geoparku a přírodně zajímavými lokalitami
Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč pro Geopark Ralsko o.p.s, IČ:
01834410, sídlo: Kuřívody 701, 471 24 Ralsko za účelem vydání map „Geoturistické mapy Národního
geoparku Ralsko a okolí“, „trhací“ mapy A3 s širším okolím geoparku a přírodně zajímavými lokalitami a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy (vzor této smlouvy byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň).

R18/187
Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava chodníků a cest v k.ú. Mimoň
1.

Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Oprava chodníků a cest v k.ú.
Mimoň – 2018. Vybraný účastník veřejné zakázky: Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407
22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 287 45 001. Celková cena díla je 882 225 Kč vč. DPH.

2.

Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava chodníků a cest v k.ú. Mimoň 2018 s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 287
45 001.

R18/188
Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Technický dozor investora k akci „Úprava Zámeckého rybníka v Mimoni“
1.

Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Technický dozor investora k akci
Úprava Zámeckého rybníka v Mimoni. Vybraný účastník veřejné zakázky: TELMONT Nymburk s.r.o.,
Palackého 222, 288 02 Nymburk, IČO 256 37 584. Celková cena díla je 68 970,00 Kč vč. DPH.

2.

Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Technický dozor investora k akci
Úprava Zámeckého rybníka v Mimoni s firmou TELMONT Nymburk s.r.o., Palackého 222, 288 02
Nymburk, IČO 256 37 584 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

R18/189
Smlouva o dílo – Oprava komunikací v ulici Březinova a Podhájek
Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava komunikací v ulici Březinova a
Podhájek s firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 250 18 094.
R18/190
Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Technický dozor investora k akci „Cyklomagistrála Ploučnice“
1.

Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Technický dozor investora
k akci: CYKLOMAGISTRÁLA PLOUČNICE – ÚSEK MIMOŇ KOUPALIŠTĚ – SRNÍ POTOK. Vybraný
účastník veřejné zakázky: TELMONT Nymburk s.r.o., Palackého 222, 288 02 Nymburk, IČO 256
37 584. Celková cena díla je 68 970,00 Kč vč. DPH.

2.

Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Technický dozor investora k akci:
CYKLOMAGISTRÁLA PLOUČNICE – ÚSEK MIMOŇ KOUPALIŠTĚ – SRNÍ POTOK s firmou
TELMONT Nymburk s.r.o., Palackého 222, 288 02 Nymburk, IČO 256 37 584 a ukládá starostovi
smlouvu podepsat.

R18/191
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2017 na realizaci akce:
pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, IČO 287 45 001 a ukládá starostovi dodatek podepsat. Navýšení ceny díla o
25 501,32 Kč bez DPH.
R18/192
Návrh na zrušení VZ: TDI k akci Humanizace Nádražní ulice v Mimoni
Rada města Mimoň, schvaluje návrh zrušení veřejné zakázky: Technický dozor investora k akci –
„Humanizace Nádražní ulice v Mimoni“.
R18/193
Návrh na zrušení VZ: Malování muzea a knihovny v Mimoni
Rada města Mimoň, schvaluje návrh zrušení veřejné zakázky: Malování muzea a knihovny v Mimoni.

R18/194
Licenční smlouva OSA
Rada města Mimoň projednala a schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_9703 s
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čsl. Armády 786/20, 160 56
Praha 6 – Bubeneč, IČO 63839997 DIČ CZ63839997, a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou,
podepsat.
R18/195
Smlouva o propagaci – RCL
Rada města Mimoň projednala a schvaluje Smlouvu o propagaci mezi MEDIA Contact rozhlasová a televizní
agentura spol. s r.o., Na Okruhu 872/10, Liberec 460 01, IČ: 61328723, DIČ: CZ61328723 a městem Mimoň,
a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat.
R18/196
Smlouva o vystoupení uměleckého souboru
Rada města Mimoň a schvaluje smlouvu o výkonu umělecké činnosti s Agenturou Nordproduction,
zastoupené Petrem Máchou, se sídlem Elišky Krásnohorské 4552, 430 03 Chomutov, IČO: 66637643, DIČ:
CZ6402122221 a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
R18/197
Vyřazení hasičského vozu AVIE z evidence majetku města Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vyřazení hasičského vozidla AVIE z evidence majetku
města Mimoň.
R18/198
Ocenění učitelů ke Dni J.A. Komenského
Rada města Mimoň schvaluje v souladu se Směrnicí č. 2/2017, Pravidla o poskytování ocenění městem
Mimoň k životním a společenským událostem, poskytnutí věcného daru do celkové hodnoty 2000 Kč
navrženým pedagogům u příležitosti Dne učitelů. Seznam navržených pedagogů je v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
R18/199
Odpisový plán elektrocentrály – Zahradnictví Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, příspěvkové organizaci, odpisový plán dlouhodobého
movitého majetku elektrocentrály WELDVED DC 220B-REG typ HM dle přílohy důvodové zprávy. Roční
odpisy budou hrazeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace.
R18/200
Zimní údržba – informace – čerpání v průběhu let 2016-2018
Rada města Mimoň bere na vědomí předloženou informaci o čerpání výdajů rozpočtu v rámci údržby
komunikací podle nové smlouvy s firmou Compag CZ s.r.o.
R18/201
Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo – Město Mimoň – Správa informačních technologií Městského
úřadu Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: Správa informačních
technologií Městského úřadu Mimoň mimo režim metodického pokynu tajemnice úřadu k realizaci veřejných
zakázek na MěÚ Mimoň, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
R18/202
Rozpis rozpočtu na rok 2018

Rada města Mimoň bere na vědomí rozpis rozpočtu na r. 2018 dle přílohy usnesení.
R18/203
Změna rozpočtu R02 – změna zařazení výdaje na pořizování sbírkových předmětů na položku rozpočtové
skladby
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R02 – změna zařazení výdaje ve výši
65000 Kč na pořizování sbírkových předmětů na položku rozpočtové skladby dle přílohy důvodové zprávy.
R18/204
Změna rozpočtu R03 – příjem daru na ples od firmy Metronet a Henig
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R03 – navýšení příjmů a snížení
financování o 5 tis. Kč – příjem daru na základě schválené smlouvy od firmy Metronet a Henig.

Otisk úředního razítka

František Kaiser, v. r.
Starosta města Mimoň

Ing. Stanislav Baloun
Místostarosta města Mimoň

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.

