MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III
USNESENÍ
z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň
Přítomni: Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser
Omluveni: R. Zubko
Nepřítomen: Mgr. Konopiský
R17/290
Program jednání
Projednání a schválení programu jednání
Podání informace - velkovýkrmna prasat
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Bytové a nebytové hospodářství (a –g)
Okrouhlická 81 – nabídka odkoupení podílu 1/12 od Lucie Ferkové
Záměr pronájmu Okrouhlická 80 – nájemce Peter Kaleja
Prodej části pozemku pč. 1165/1 v k.ú. Mimoň – lokalita ul. Lužická – p. Jana
Szábová
8) Nájem nebytových prostorů Letná 253 , Mimoň – sdružení Lampa
9) Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka –
cyklostezka Ploužnice - investor Město Ralsko
10) Jednorázová platba nájemného - Kott
11) Záměr využití lokality u obchodních domů- čerpací stanice
12) Návrh přípravného výboru na vyhlášení Místního referenda o stavbě přeložky
silnice II/270 (vnitřní průtah) v Mimoni
13) Stanovení účelových prostředků pro rok 2017
14) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Centrum zdravotně postižených
15) Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z. s.
16) Návrh na ocenění města Mimoně
17) Kamerový systém na Tyršově náměstí
18) Návrh na pověření str. Renaty Knýové některými úkoly při řízení Městské
policie Mimoň
19) Vyhlášení výběrového řízení – strážník Městské policie Mimoň
20) Schválení úvěru na Snížení energetické náročnosti a změnu stavby Luční 530 a
653
21) Poskytnutí daru Českému svazu včelařů
22) Bc. Váňová - Rozpočtová změna
23) Pověření ke kontrole
24) Smlouva Den města – Synkopy 61
25) Smlouva Den města – Petr Vacek
26) Smlouva o pronájmu výstavy: Jak se rodí večerníčky – Bonton, a. s.
27) Schválení daru Římskokatolické farnosti za účelem instalačních prací
28) Vydání změny č. 1 Územního plánu Mimoň zastupitelstvem města
29) Stanovení ceny za pronájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených
30) Žádost obce Noviny pod Ralskem – geometrický plán
31) Informace o pokutě udělené Českým telekomunikačním úřadem a přesun mezi
položkami
32) Nájemní smlouva s SVS – vodovod kasárna
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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33) Úprava areálu bývalého letního kina
34) Rozpočtová změna – navýšení výdajů na vratky dotace za pochybení: Zlepšení
tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni
35) Odpověď na interpelaci ze zasedání ZaMě
36) Program jednání zastupitelstva města
37) Odstoupení od smlouvy na akci „Rekonstrukce chodníku Svébořická“
38) Žádost o poskytnutí dotace – výměna sedaček kina DKR
39) Přeložka silnice II/268 (II/270) – západní část obchvatu
40) Žádost o dotaci na mobilitu MěÚ
41) Pronájem pč. 3307-1 a 3311-1 - cirkus Berousek
42) Návrh na zrušení usnesení Z13/132 Pověření řízením MěPo
Hlasování

pro
proti
zdržel se
nepřítomen:

3
0
0
1

Mgr. Konopiský je již přítomen – přítomni 4 radní
R17/291
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/292
Vydání souhlasu s přidělením bytu – M. R. P.
1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. R. P., bytem Klodzko, 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 panem M. R. P. dle výsledku výběrového
řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá
starostovi nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

3
0
1

R17/293
Vydání souhlasu s přidělením bytu bez výběrového řízení – P. S.
Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu bez výběrového řízení paní P. S., bytem
Mimoň, dle směrnice č.13/2014, odst. IV., šestá odrážka, max. o velikosti 1+2 z majetku
města Mimoň a MK a.s..
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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c) Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu – Mgr. L. Z.
R17/294
Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu – Mgr. L. Z.
Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. o velikosti 1+3 z majetku města
Mimoň a MK a.s. Mgr. L. Z., bytem Kunratice u Cvikova.
Nájemní smlouva bude vázána na pracovní poměr u ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, 471 24
Mimoň.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/295
Žádost o výměnu bytu – R. H.
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy panu R. H., bytem Ralsko,
Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č. 1, o velikosti 1+2, za byt č. 3 o stejné velikosti na
téže adrese.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/296
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu – M. Š.
Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 6 k smlouvě o nájmu bytu na dobu
určitou 1 měsíce od 1.4.2017 do 30.4.2017 s paní M. Š., bytem Ralsko, Ploužnice,
Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta, T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/297
Prominutí poplatku z prodlení – J. R., dříve J.
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prominutí části poplatku
z prodlení z dlužného nájemného a záloh na služby ve výši 269.834,08 Kč paní J. R., dř.
J., tč. bytem Mimoň s tím, že bude uhrazena část poplatku z prodlení ve výši 24.000,Kč s možností měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč.“
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/298
Nájemní smlouva na nebytové prostory sloužící k podnikání-lokalita U Hřebčína – R.K.
Rada města Mimoň schvaluje nájem prostorů určených k podnikání v lokalitě U
Hřebčína v budově bez čp/če nacházejících se na pozemku pč. 539, zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Mimoň, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj o celkové výměře prostoru určeného pro podnikání (ev.č.015/1) 259 m2,
na dobu neurčitou, paní R. K., bytem Mimoň, za cenu 321,-Kč/m2/rok u výrobních
prostorů a za cenu 140,-Kč/m2/rok u skladových a ostatních prostorů + zvýšení o
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každoroční inflaci a za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá
starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení.
Z: starosta T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/299
Okrouhlická 81 – nabídka odkoupení podílu 1/12 od L. F.
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy schválit
toto usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nabytí spoluvlastnického
podílu 1/12, z těchto nemovitých věcí – pozemek parc. č. 458 o výměře 183 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro bydlení Mimoň II, čp. 81 v ul.
Okrouhlické, pozemek parc.č. 459, o výměře 52 m2, zahrada, a pozemek parc. č. 1920,
o výměře 20 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Mimoň, od vlastníka L. F., bytem Dubá.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 291 pro katastrální území Mimoň, obec
Mimoň, u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj. Cena za nabývaný podíl je 20.000,Kč.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/300
Záměr pronájmu Okrouhlická 80 – nájemce P. K.
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout tyto
nemovité věci v k.ú. Mimoň: pozemek parc. č. 455, o výměře 138 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům v němž se nachází bytová jednotka, na
adrese Okrouhlická 80, 471 24 Mimoň, se všemi jeho součástmi, a dále pozemek parc.
č. 457, o výměře 48 m2, zahrada, za účelem bydlení, a to stávajícímu uživateli, za cenu
33,05 Kč/m2 obytné plochy měsíčně a 5,- Kč/m2 zahrady ročně a ukládá odboru
správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce.
Z: OSM T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/301
Prodej části pozemku pč. 1165/1 v k.ú. Mimoň – lokalita ul. Lužická – p. J. S.
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku
pč. 1165/1, trvalý travní porost, v k.ú. Mimoň, o výměře cca 450 m2, za účelem užívání
jako zahrada, za cenu 200,- Kč/m2 + DPH a cena dřevin, paní J. S., bytem Mimoň.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

3
0
1

R17/302
Nájem nebytových prostorů Letná 253, Mimoň – sdružení Lampa
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nájem prostorů určených
k podnikání v části objektu na adrese Letná 253, Mimoň IV, Mimoň, objekt se nachází
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na pozemku pč. 1561, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Mimoň, místnosti se
sociálním zařízením o celkové výměře cca 233 m2, vyznačené na plánku objektu,
spolku Lampa, z.s., Husova 89, 471 24 Mimoň, IČ 22889159, za cenu dle Zásad pro
prodej a pronájem nemovitostí a za podmínek uvedených v předložené nájemní
smlouvě a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení.
Z: starosta T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/303
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – cyklostezka
Ploužnice - investor Město Ralsko
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň dle důvodové zprávy
schválit navržené usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru
prodat za účelem realizace stavby „Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod
Ralskem“ tyto nemovité věci:
- část pozemku parc.č. 3917/1 o výměře 1140,4 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 34079 m2),
- část pozemku parc.č. 3918/1, o výměře 38,2 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 5995 m2)
- část pozemku parc,č. 3883, o výměře 122,8 m2, trvalý travní porost, (celková plocha
pozemku je 389 m2)
- část pozemku parc.č. 3879, o výměře 40,7 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 160 m2)
- část pozemku parc.č. 3860/4, o výměře 34,6 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 36 m2)
- část pozemku parc.č. 3859/2, o výměře 97 m2, trvalý travní porost, (celková plocha
pozemku je 117 m2)
- část pozemku parc.č. 3868, o výměře 44,5 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 1133 m2)
- část pozemku parc.č. 3744, o výměře 18 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 827 m2)
- část pozemku parc.č. 3740, o výměře 21,9 m2, ostatní plocha, (celková plocha
pozemku je 1607 m2)
vše v k.ú. Mimoň, a to investorovi stavby Městu Ralsko, se sídlem Kuřívody 701, 471
24 Ralsko, IČ 00831514, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku
Města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce.“
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/304
Jednorázová platba nájemného na 20 let – nájemní smlouva č. 41-A/2012
Rada města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 41-A/2012 s nájemcem panem Václavem Kottem, bytem Sokolská 192/I,
Mimoň z důvodu žádosti platby nájemného na 20 let jednorázově.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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R17/305
Záměr využití lokality u obchodních domů – pozemky p. č. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2,
3309/6, 3309/7, 3310 v k. ú. Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 3307/1, trvalý
travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012
m2, pozemku pč. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní
plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1,
ostatní plocha, o výměře 1114 m2, vše v k.ú. Mimoň, nebo jejich částí v rozsahu
nezbytném pro případnou zástavbu objekty občanské vybavenosti, za cenu minimálně
450,- Kč/m2 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce
opakovaně vždy minimálně po dobu 2 měsíců.
Z: OSM T: 24.04.2017
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu
pozemků nebo jejich částí v k.ú. Mimoň, a to pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře
6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku p.č. 3309/2,
ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku p.č. 3309/6 ostatní plocha, o výměře 35 m2,
pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní
plocha, o výměře 18 m2, pozemku p.č. 3309/9, ostatní plocha, o výměře 45 m2,
pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1,
ostatní plocha, o výměře 1114 m2, k účelům vhodným dle územního plánu, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu minimálně 100,- Kč/m2 ročně a
ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce.
Z: OSM T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

3
0
1

R17/306
Návrh přípravného výboru na vyhlášení Místního referenda o stavbě přeložky silnice II/270
(vnitřní průtah) v Mimoni
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění:
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh přípravného výboru na konání místního
referenda v Mimoni v otázce „Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním
průtahem v obci Mimoň“, který je podán v souladu se zákonem a obsahuje dle § 10
zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu tyto náležitosti, odůvodnění návrhu, odhad
nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého
v místním referendu, návrh přípravného výboru je přílohou tohoto usnesení.
2) Zastupitelstvo města Mimoň vyhlašuje na návrh přípravného výboru konání
Místního referenda na území města Mimoň souběžně ve dnech
konání voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2017
o otázce:
„Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň?“
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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R17/307
Stanovení účelových prostředků pro rok 2017
1. Rada města Mimoň stanovuje účelově vázané prostředky příspěvkovým
organizacím založeným městem Mimoň pro rok 2017. Rozpisy jsou přílohou tohoto
materiálu.
2. Rada města ukládá ZŠ a MŠ Mírová, Mírová 81, 471 24 Mimoň, předložit rozbor
plánovaných výdajů na položce č. 501 - materiál pro rok 2017.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/308
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň – Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Rada města Mimoň neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Mimoň Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, sídlo:
Zahradní 415/10, Liberec XI–Růžodol I, 460 01 Liberec za účelem zajištění poskytování
odlehčovacích služeb pro občany s těžkým zdravotním postižením v Mimoni v roce
2017 a doporučuje organizaci sledovat na stránkách města vyhlášení výzev v rámci
Dotačního fondu města Mimoň, který byl schválen usnesením Zastupitelstva 15/174,
jako trvalý účelový peněžní fond.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/309
Žádost o finanční podporu - Linka bezpečí, z.s.
Rada města Mimoň bere na vědomí žádost o finanční podporu společnosti Linka
bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 18102 Praha 8, IČ: 61383198, a doporučuje
společnosti požádat o finanční podporu v rámci zřízeného Dotační fondu města
Mimoň, ze kterého lze na základě vyhlášených výzev čerpat dotace.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/310
Návrh na ocenění města Mimoně
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhované usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení ceny města Mimoň. Seznam jednotlivců,
právnických osob či kolektivů je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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R17/311
Kamerový systém na Tyršově náměstí
1. Rada města schvaluje řešení škody ve výši 29.117,20 Kč v souvislosti s kamerami
instalovanými na okružní křižovatce Tyršovo náměstí tak, že firma HITO spol. s.r.o., IČ:
602 77 289, 470 01 Česká Lípa na uvedeném místě, nainstaluje původní a městem
zaplacené dvě kamery značky VIVOTEK.
2. Rada města schvaluje návrh dohody o narovnání mezi městem Mimoň a firmou
HITO spol. s.r.o., IČ: 602 77 289, 470 01 Česká Lípa, která je přílohou tohoto materiálu
a ukládá starostovi města Mimoň tento návrh podepsat.
Z: starosta T: 15.05.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/312
Návrh na pověření str. Renaty Knýové některými úkoly při řízení Městské policie Mimoň
1. Rada města Mimoň bere na vědomí, že strážnice Renata Knýová podala výpověď
z pracovního poměru ke dni 31.05.2017.
2. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s § 3, zák. č. 553/1991 Sb., O obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů na návrh starosty města pověřuje plněním některých úkolů
při řízení městské policie strážníka Miroslava Krajíčka. Pověření bude účinné ode dne
předložení negativního lustračního osvědčení.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/313
Vyhlášení výběrového řízení – strážník MěPo Mimoň
Rada města Mimoň neschvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení dvou
uvolněných pracovních míst - strážník Městské policie.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/314
Schválení úvěru na Snížení energetické náročnosti a změnu stavby Luční 530 a 653
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou
spořitelnou a.s., Felberova 12/9, 461 98 Liberec 2. Výše úvěru: 11.664.250 Kč. Účel
úvěru: Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653. Způsob
splácení: pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 194.400 Kč k poslednímu dni v
měsíci, první splátka 31.01.2018. Den konečné splatnosti: 31.12.2022. Čerpání úvěru:
nejpozději do 28.02.2018, úroková sazba 1-měsíční PRIBOR + 0,55% ročně (celková
sazba pro první období platnosti úrokové sazby činí 0,75%) a ukládá starostovi města
úvěrovou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
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Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/315
Poskytnutí daru Českému svazu včelařů
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx – navýšení výdajů a
navýšení financování (snížení volných prostředků města) o 5 tis. Kč na poskytnutí
finančního daru;
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč
Českému svazu včelařů z. s., základní organizaci Mimoň o. s. ev. Č. 40906, IČ
62237403.
Hlasování
pro
4
proti
0
zdržel se
0
R17/316
Změny rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování města – příjem dotace na hasičské
auto
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. Rxx – navýšení
příjmů a snížení financování města o 450.000 Kč – dotace na akci „Mimoň – Dopravní
automobil“ z programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky - na investiční dotace pro jednotky SDH obcí v
roce 2016 dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/317
Pověření ke kontrole
Rada města Mimoň schvaluje zahájení veřejnosprávní kontroly u zřízených
příspěvkových organizací a vzor pověření ke kontrolám, který je přílohou tohoto
materiálu a ukládá starostovi podepsat pověření ke kontrolám jednotlivých
příspěvkových organizací.
Z: starosta T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/318
Smlouva Den města – Synkopy 61
Rada města Mimoň schvaluje smlouvu s hudební skupinou Synkopy 61, zastoupené
Ing. Petrem Smějou, R.Č. 460516/436, OP: 110159485, bytem Olbrachtovo náměstí 12,
624 00 Brno. Zajištění vystoupení hudební skupiny Synkopy 61 v rámci akce Dny
města Mimoně, které se budou konat 24. června 2017 a ukládá starostovi města
smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 21.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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R17/319
Smlouva Den města – Petr Vacek
Rada města Mimoň schvaluje smlouvu s Petrem Vackem, zastoupeným společností:
YOUR EVENT, Ing. Hofmanová Nikola, Vrchlického 1915, 666 01 Tišnov, IČO:
87407426. Zajištění vystoupení „Zábavné odpoledne s Petrem“ v rámci akce Dny
města Mimoně, které se budou konat 24. června 2017a ukládá starostovi města
smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 21.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/320
Smlouva o pronájmu výstavy „Jak se rodí večerníčky“ – Bonton a.s.
Rada města Mimoně schvaluje Smlouvu o podnikatelském pronájmu věcí movitých
s Bonton a.s., Vodičkova 38/1935, 110 00 Praha 1 o pronájmu části výstavy „Jak se
rodí večerníčky“ a ukládá ji starostovi podepsat.
Z: starosta T: 13.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/321
Schválení daru Římskokatolické farnosti za účelem instalačních prací
Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické
farnosti Mimoň, IČ 49864041, Nádražní 106, 471 24 Mimoň, zastoupené farářem
Václavem Horniakem ve výši 30 000 Kč za účelem instalačních prací v kostele sv.
Petra Pavla v Mimoni.
b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí daru
Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ 49864041, Nádražní 106, 471 24 Mimoň,
zastoupené farářem Václavem Horniakem, ve výši ve výši 30 000 Kč za účelem
instalačních prací v kostele sv. Petra Pavla v Mimoni a ukládá starostovi smlouvu,
která je v příloze, podepsat.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/322
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň
Rada města Mimoň projednala pořizovatelem předložený návrh vydání Změny č. 1
Územního plánu Mimoň a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
„Zastupitelstvo města Mimoň ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějším předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Mimoň není v rozporu
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s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo
města konstatuje, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách v souladu
s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, neboť námitky nebyly uplatněny a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona,
v souladu s ustanovením § 171 – 174 správního řádu, ustanovení § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Mimoň“.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/323
Stanovení ceny za pronájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených
Rada města Mimoň schvaluje výši cen za pronájem hrobových míst a ceny služeb
spojených s pronájmem hrobových míst na pohřebištích města Mimoň v Mimoni a ve
Vranově takto:
Roční sazba za pronájem hrobového místa za každý 1m2 - 5,00 Kč
Roční sazba za služby spojené s pronájmem hrob. místa za každý 1m2 - 50,00 Kč
Cena za uložení zpopelněných lidských ostatků na vsypové loučce na pohřebišti
v Mimoni formou vsypu za jednu urnu bez obřadu činí 1.300,00 Kč.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/324
Žádost obce Noviny Pod Ralskem
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo vyhovět žádosti obce Noviny pod Ralskem a
poskytnout obci geometrický plán č. 501-204/2010 za úplatu ve výši 39.005,-- Kč a
ukládá Odboru rozvoje města tuto žádost vyřídit.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/325
Informace o pokutě udělené Českým telekomunikačním úřadem a přesun mezi položkami
1. Rada města Mimoň bere na vědomí výzvu Českého telekomunikačního úřadu
k úhradě pokuty ve výši 3.000,- Kč a úhradu nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.
2. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi
položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů § 3341
v souvislosti s udělením pokuty od Českého telekomunikačního úřadu.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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R17/326
Nájemní smlouva s SVS - vodovod kasárna
Rada města Mimoň schvaluje znění nájemní smlouvy „Mimoň-kasárna, vodovod
v p.p.č. 634, 636, 540 a 510, k.ú. Mimoň“ se Severočeskou vodárenskou společností
a.s., která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada města Mimoň ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat po doplnění všech
náležitostí smlouvy.
Z: starosta T: 30. 4. 2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/327
Úprava areálu bývalého letního kina
Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odstranění oplocení a likvidaci staveb bývalého letního
kina a jeho propojení se zámeckým parkem
a ukládá ORM vypracovat zadání pro výběrové řízení.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/328
Rozpočtová změna č. xx – navýšení výdajů na úhradu vratky dotace za pochybení u akce:
„Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni“
Rada města Mimoň, doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň:
1. bere na vědomí informace o uložení povinnosti vrátit část dotace za pochybení při
vyúčtování akce: „Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni“;
2. schvaluje změnu rozpočtu č. xx – navýšení výdajů a financování města (snížení
volných prostředků města) o 168.620,14 Kč na úhradu vratky části dotace dle přílohy
důvodové zprávy.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/329
Odpověď na interpelaci z jednání zastupitelstva dne 16. 2. 2017
Rada města Mimoň bere na vědomí odpověď na interpelaci Mgr. Krousové a ukládá
ORM odpověď předložit tazateli.
Z: ORM T: 20. 4. 2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

Stránka 12 z 14

R17/330
Program jednání Zastupitelstva města Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se
bude konat dne 20.04.2017 v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/331
Odstoupení od smlouvy na akci ,,Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická“ firmou Jaroslav
Turták. Smlouva byla schválena usnesením č.R17/235 Radou města Mimoň dne 13. 3.
2017.
1. Rada města Mimoň bere na vědomí odstoupení firmy Jaroslav Turták od smlouvy na
akci ,,Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická“.
2. Rada města Mimoň schvaluje nového dodavatele pro realizaci
,,Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická “Stavební firmu Bardzák s.r.o.“.

stavby

3. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo na stavbu
,,Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická “ se Stavební firmou Bardzák s.r.o.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/332
Žádost o poskytnutí dotace - Výměna sedaček kina DKR
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující
usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu pro
podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2017 pro projekt Výměna sedaček
kina Domu kultury Ralsko v Mimoni.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/333
Přeložka silnice II/268 (II/270) – západní část obchvatu
Rada města Mimoně doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoně bere na vědomí usnesení rady Libereckého kraje č.
368/17/RK o výběru varianty č. 1 pro řešení jihozápadního obchvatu města Mimoně.
Zastupitelstvo města Mimoně souhlasí s novým upřesněným řešením jihozápadního
obchvatu Mimoně a požaduje, aby toto řešení bylo zapracováno do Územního plánu
Mimoně a nadřazených Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
2. Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje v souladu s usnesením Rady LK č.
368/17/RK spoluúčast města Mimoň na projekční a inženýrské přípravě nové trasy
obchvatu až do úrovně získání územního rozhodnutí.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0
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R17/334
Návrh podání žádosti o dotaci z programu mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany pro akci „Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň“
Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Bezbariérové
úpravy MěÚ Mimoň“ z programu mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany ve výši až 3,5 mil. Kč, při spoluúčasti města do výše
50 % tedy maximálně 1,75 mil. Kč.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/335
Pronájem p.č.3307/1 a 3311/1 v k.ú. Mimoň – Eugen Berousek – cirkus
Rada města Mimoň schvaluje pronájem částí pozemků p.č.3307/1 a p.č. 3311/1 v k.ú.
Mimoň v době od 11.04.2017 do 13.04.2017 a umístění 20 kusů reklamních tabulí
velikosti A1 na sloupech veřejného osvětlení od 10.04.2017 do 13.04.2017 panu
Eugenu Berouskovi se sídlem Dunajevského 254/12, 250 91 Zeleneč, IČ 49492357 za
účelem umístění a provozování cirkusu, za podmínek uvedených v přeložené nájemní
smlouvě a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení.
Z: starosta T: 24.04.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

R17/336
Návrh na zrušení pověření zastupitele řízením městské policie
Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zrušení pověření, kterým byl pan Petr Král,
zastupitel, pověřen řízením Městské policie Mimoň, které bylo schváleno usnesením
Z13/132 ze dne 17. 10. 2013.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

4
0
0

(otisk úředního razítka)

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

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

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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