Zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2008

Organizační struktura a proběhnuté personální změny na úřadu:
Schválená organizační struktura MěÚ Mimoň, pověřeného úřadu, vykazovala k 31.12.2008
43 pracovních míst, z toho 8 míst obslužného personálu. Dále má město uzavřeno 7 pracovních
smluv s pracovníky Městské policie v Mimoni.
V průběhu roku byla Městem Mimoň vyhlášena 4 výběrová řízení, a to v souladu se zákonem
č. 320/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:
Od 1.6.2008 bylo se souhlasem ředitele KÚ LK obsazeno místo tajemníka úřadu (neobsazeno od
srpna 2007 do května 2008).
Dále byla v souvislosti se vzdáním se funkce vedoucí finančního odboru nově obsazena tato
vedoucí pracovní pozice, a to od 1.2.2009. Po dobu tak více jak třech měsíců bylo nutné zajistit
nejenom standardní činnosti spojené s ekonomickým chodem úřadu, ale i návrh rozpočtu na rok
2009, připravit se na účetní změny v souvislosti s plátcovstvím DPH obcí a v neposlední řadě i na
dopad nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na obec
V souladu se schválenou organizační strukturou MěÚ Mimoň bylo v závěru roku vyhlášeno
výběrové řízení na pracovní pozici referent investic ORM. K vyhlášení výběrového řízení bylo
přistoupeno poté, co byly ukončeny pracovní dohody řešící v průběhu roku 2008 nedostatečné
personálního obsazení odboru rozvoje města, a to zvláště v souvislosti s nárůstem investičních
aktivit. Cílem města je maximální využití neopakovatelné příležitosti čerpání evropských zdrojů pro
období 2007 – 2013, a proto zvláště na tomto odboru leží příprava žádostí o dotace z EU a následně
jejich administrace i faktická realizace v případě žádostí o dotace investičního charakteru.
V souvislosti se zamýšleným odchodem do starobního důchodu referentky podatelny a evidence
obyvatel bylo vyhlášeno výběrové řízení i na tuto pracovní pozici. Nástup vybraného uchazeče je
1.6.2009.
V souvislosti s nabídkou výkonu veřejně prospěšných prací, kterou město každoročně využívá (od
ledna 2009 rozšířené i o výkon veřejných prací občanů pobírajících sociální dávky) jsme se
připravovali na administrativní i technické zajištění této nabídky pracovních sil. V současné době,
vzhledem k dopadu finanční krize v podobě zvyšujícího se podílů nezaměstnaných, je vyšší
podpora státu zaměstnavatelům, jež s evidovanými nezaměstnanými občany uzavírají pracovní
smlouvy, jistě správnou cestou. V roce 2008 činil státní příspěvek na jednu zaměstnávanou osobu
7.000,- Kč. V roce 2009 bude činit 10.000,- Kč.
Přetrvávajícím problémem především menších úřadu je velká kumulaci rozdílných pracovních
činností v (rámci jedné pracovní pozice), a tím i nedostatečná profesionální zastupitelnost výkonu
správních činností. Snaha po úspoře mzdových prostředků v situaci, kdy státem vyžadované
činnosti jsou dotacemi hrazeny jen do výše cca 60% skutečných nákladů pověřených městských
úřadů (spolu s nepříznivým poměrem sdílených daní pro obce do 10.000,- obyvatel velikosti jako je
Mimoň), to vše klade velké nároky na rozsah a flexibilitu práce zaměstnanců a samozřejmě i na
organizaci práce v rámci celého systému úřadu.
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Prohlubování a získávání kvalifikace zaměstnanců MěÚ:
V souladu se zákonem č. 320/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byly
v průběhu roku doplněny tříleté plány vzdělávání zaměstnanců v rámci zákonem stanové povinnosti
prohlubování kvalifikace (18 vzdělávacích dnů v průběhu tří let). Na jejich základě se pak
zaměstnanci v roce 2008 zúčastnili 44 akreditovaných vzdělávacích modulů, z nich pak
3 zaměstnanci absolvovali zkoušku odborné způsobilosti. V souladu s výše uvedeným zákonem
proběhlo v roce 2008 i vzdělávání třech vedoucích zaměstnanců.
Svěřený výkon státní správy přinesl v průběhu roku pověřené obci Mimoň také řadu nových
správních činností, pro které bylo třeba zaměstnance profesionálně připravit. Pro příklad uvádíme:
Změnou sociálních zákonů došlo k rozšíření práce s klienty se zejména o povinnost sepisování
konkrétních aktivizačních plánů, a to nejen se samotným žadatelem o dávku, ale se všemi společně
posuzovanými osobami. Přesto byl od 1. 4. 2008 počet zaměstnanců odboru snížen z 6 na 5.
Nově byla na úřadu zřízena i střediska CZECH POINTu, jejichž služeb se občané velmi rychle
naučili využívat.
V roce 2008 bylo zaměstnancům umožněno prohlubovat si jazykové dovednosti školením
organizovaným městem. Vzhledem k zájmu o tuto nabídku, chceme v těchto aktivitách pokračovat i
v příštím roce. Vedle toho bychom také rádi zvýšili podíl zaměstnanců s dosaženým
vysokoškolským vzděláním, který dosud činí cca 18%. Do nově připravované kolektivní smlouvy,
o jejíž přípravě bylo na základě jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací v říjnu
2008 rozhodnuto, je zahrnuta i systematická podpora zaměstnavatele všem zájemcům i o zvýšení
kvalifikace formou - vysokoškolského studia.
Cestu k profesionalitě výkonu veřejné správy tedy dále vidíme:
- ve výběru a kvalitě vzdělávacích modulů v rámci individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců
(preferovat budeme vzdělávání úředníků v prioritních oblastech, jako jsou dovednosti informačních
technologií, zpracování žádostí o dotace a následně administraci dotací z EU, v oblasti
problematiky přestupků a správních deliktů, stavebního řízení apod.
- ve vyšším podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, pro jehož naplnění se budeme snažit
vytvářet dobré podmínky,
- v systematicky budované zastupitelnosti všech vykonávaných agend.

Kolektivní vyjednávání:
Kromě výše zmíněné dohody o podpoře zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace zaměstnanců
došlo v závěru roku i ke koncenzu s místní odborovou organizací v návrhu nové kolektivní
smlouvy. Změny se dotýkají výdajové struktury sociálního fondu naplňovaného do výše 3%
z objemu mzdových prostředků zaměstnavatele. Nově byla nastavena kritéria odměn při životních a
pracovních jubileích, rozšířena byla podpora penzijního připojištění zaměstnanců a jiné. V souladu
s kolektivní smlouvou byl nově nastaven pravidelný systém hodnocení zaměstnanců.

Vnitřní kontrolní systém:
V průběhu třetího čtvrtletí letošního roku byla vedle kontroly efektivity uzavřených pracovních
dohod provedena i komplexní kontrola zařazení zaměstnanců do platových tříd dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a dále nařízení
vlády č. 469/2002 Sb., tzv. katalog prací.
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Byl sledován soulad mezi dlouhodobě vykonávanými činnostmi zaměstnanců (úředníků) a jejich
zařazením do platových tříd v souladu s výše uvedenými právními předpisy a zákoníkem práce.
Prověřena byla i možnost slučování činností stejného platového zatřídění v návaznosti na případné
změny pracovních smluv. Uplatnění takovýchto kroků však v současné době není reálné z důvodu
velmi široké stávající kumulace činností v rámci pracovních náplní zaměstnanců (viz výše)
Zvažovány mohou být v případě uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci či při změně
organizační struktury úřadu.
Vzhledem k průběžnému navyšování výkonů činnosti státní správy i samosprávy a limitu
rozpočtových prostředků na platy zaměstnanců je nutné zaměřit se na prověřování možností
zjednodušení stávajících procesů s využitím jejich logické návaznosti.
Ve větší míře než dosud se tak chceme zaměřit na rozvíjení interního kontrolního systému.
I opožděné odstranění nedostatků zjištěných v auditorské zprávě k hospodaření města Mimoň za
rok 2007 potvrdilo nutnost nastavení důslednějšího systému vnitřních kontrolních mechanismů.
Bez něho bychom se kromě hrozících sankcí ze strany řídících a kontrolních orgánů vystavovali i vzhledem k objemu již přiznaných či ,,požádaných“ evropských dotací - možnému nebezpečí jejich
vrácení.
V roce 2008 bylo nařízeno 16 vnitřních kontrol k zajištění hospodárného, efektivního a účelného
výkonu veřejné správy. Žádná závažná pochybení zjištěna nebyla. V rámci řídících kontrol pak byly
provedeny kontroly např. na plnění zákona o veřejných zakázkách, na soulad hospodářských
operací s ostatními předpisy, na plnění rozpočtu apod.
Osm veřejnoprávních kontrol bylo provedeno i u příspěvkových organizací v souvislosti s jejich
hospodařením za rok 2007.
V roce 2008 byla upravena i Směrnice č. 6/2007 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Mimoň. Na jejím základě bude možné poskytovat dotace z rozpočtu Města Mimoň ve smyslu
podpory a rozvoje činností v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.

,,Bezbariérový úřad“:
První etapa ,,elektronizace veřejné správy“ zahájená na začátku roku 2008 přinesla občanům i
turistům nově zřízená střediska CZECH POINTu nabízející již nyní informace z 10 registrů
informačních systémů veřejné správy.
Soustředění nabídky služeb pod IC MěÚ, spolu s novou nabídkou ověřování dokumentů, vytváří
z tohoto dobře místa základ pro záměr elektronické podatelny úřadu vycházející ze zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Zajištění elektronické konverze dokumentů, zbudování datových schránek to vše jsou od 1.7.2009
zákonné povinností obce, na něž se musíme připravit. Odhad nákladů jen na technické vybavení
požadovaného pracoviště je devět set tisíc korun. Předpokladem je, že v průběhu prvního pololetí
roku 2009, souběžně se státním výběrovým řízením na dodavatele standardu datových schránek,
bude alespoň částečné zajištění technické vybavení tohoto pracoviště. Po vyhlášení dotačních titulů
se budeme snažit v co nejširší míře využít cizí finanční prostředky na pokrytí vzniklých nákladů.
Vzhledem ke stávajícímu informačnímu systému úřadu dodaného v roce 2000 společností GINIS
(jeden z hlavních partnerů eGovernmentu) předpokládáme bezproblémový průběh zajištění nových
zákonných požadavků. Na základě zpracovávané informační strategie úřadu pro další léta,
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zpracovávané společností Advice.cz, je úřad dobře hodnocen po stránce zabezpečení a struktury
vedení informačních technologií. Kromě technické stránky dopadu výše uvedeného zákona zahájilo
město přípravu nového Spisového a skartačního řádu, do něhož bude nová právní norma
promítnuta. V průběhu roku se také systematicky věnovalo odstranění nedostatků zjištěných
v oblasti archivní péče o dokumenty. K této problematice také proběhlo odborné školení všech
zaměstnanců, a to zástupci Státní okresního archivu se sídlem v České Lípě.
Dlouhodobým záměrem města, zahrnutým do akčního plánu rozvoje, je zvýšení informovanosti
občanů o činnosti města a městského úřadu. Důležitým krokem k naplnění tohoto záměru jistě bylo
,,spuštění“ nových webových stránek města a městského úřadu. I když stránky dosud nezahrnují
všechny pro občany i turisty potřebné informace, vzhledem k ohlasu a jejich využívání věříme, že
pomohly naplnit záměr nového webu: přehledný, s logickou strukturou snadnou orientací a
s maximálním obsahem informací. Právě v rozsahu poskytovaných informací zvláště o činnostech
úřadu vidíme další cestu ke ,,bezbariérovosti úřadu“.

Přehled čerpání položky 5167- Školení a vzdělávání
Položka
5167

2004

2005

247 264,80

2006

301 305,98

2007

231 924,00

186 173,00

2008
263 009,10

tis. Kč

Vývoj platů zaměstnanců úřadu a odměn
zastupitelům
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Činnosti knihovnické
Bytové hospodářství
Činnost místní správy
Městská policie
Zastupitelstvo

2004

2005

2006
Rok
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2007

2008

Zpráva o činnosti správního odboru
Počet pracovníků odboru: 8 (5 úředníků, 3 obslužný personál)

Provedená veřejnosprávní a vnitřní kontrola:
Druh kontroly
Vnitřní kontrola
Veřejnoprávní kontrola

2007
3
6

2008
16
8

Poskytování dotací občanským sdružením a jiným fyzickým nebo právnickým
osobám:
Text
Počet podaných žádostí o dotaci
Počet schválených žádostí
Poskytnuté dotace v Kč

2007
36
29
971 600

2008
58
47
139 6000

Žádosti o dotaci v členění podle žadatele:
Občanské družení
/fyzická
nebo
právnická osoba
působící v oblasti
1. Mládeže
2. Tělovýchovy
a sportu
3. Požární
ochrany
4. Kultury
5. Prevence
kriminality
6. Podpora
rodin
7. Sociálních
služeb
8. Protidrogový
ch aktivit
9. Vzdělávání a
vědy
10. Zdravotnictví
11. Ochrana
životního
prostředí
CELKEM

2007
Počet
nesch.
dotací
4
1

Počet
schvál.
dotací
5
13

Kč

118 000
651 000

2

49 000

2
3

6 000
112 000

3

15 600

1

4 000

2008
Počet
nesch.
dotací
3

Počet
schvál.
dotací
4
22

Kč

172 000
936 400

3

46 000

2

6
2

52 000
88 000

2

4

13 600

1

4 000

2

1

10 000
8 000
66 000

0

0

5

2
2

6 000
10 000

2

2
4

33

971 600

11

49
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1 396 000

Úsek matriční a občanské záležitosti:
Druh agendy
Svatby
Úmrtí
Určení otcovství
Druhopisy matričních dokladů
Matriční doklady pro cizinu
Potvrzení ze Sbírky listina a diagnóza úmrtí
Změna jména a příjmení
Výpis z Rejstříku trestů
Zápisy do Zvláštní matriky Brno
Manželství uzavřené na městě Ralsko
Žádosti o osvědčení o státním občanství ČR
Žádost o občanský průkaz
Vidimace a legalizace
Ztráty a nálezy

2007
17
31
29
21
21
2
2
478
12
10
132
1 320
3 675
14

2008
25
44
37
14
62
4
1
109
5
4
127
1 410
3 581
11

Činnost komise pro občanské záležitosti:
V komisi pracuje 10 členek a tajemnicí komise je matrikářka. Komise se schází pravidelně 1x za
měsíc. Činnost komise lze rozdělit do tří hlavních skupin:
1) Skupina – Společenské akce pro děti a rodiče, pro seniory
- Vítání občánků
- Přivítání prvňáčků do školy
- „stužkování“ předávání vysvědčení vycházejícím žákům základní školy
- Návštěva seniorů-jubilantů (70, 75, 80 a od 81 roků věku a více již každoročně)
- Tématický zájezd
- Návštěva divadla
- Taneční zábava pro seniory v DKR
- Setkání seniorů , kteří v daném roce dovršili 70 let, s představiteli města
2) Skupina – Návštěva v Domově důchodců – Den matek
- Každým rokem komise s představiteli města navštíví Domov důchodců. Předávají se dárky a
je připraven hudební program.
3) Skupina – Zajišťování Zlatých a Diamantových svateb
- Na přání rodiny je uskutečněn slavnostní obřad Zlaté nebo Diamantové svatby v obřadní síni.
Pokud manželé nejsou schopni se tohoto obřadu účastnit v obřadní síni, navštěvují členky
komise oslavence doma.

Obřadní síň a insignie města:
Rozsáhlou obnovou prošla v roce 2007 a 2008 obřadní síň. Občané tak mají od dubna 2008
k dispozici sál ve zcela nových barvách modré a žluté a s novým vybaveným interiérem. Úpravy se
také dotkly vstupní haly a přípravny pro oddávajícího a matrikářku.
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Úsek evidence obyvatel, podatelny a spisovny:
STATISTIKA
Členění obyvatel /roky
Části Mimoně /členění
Mimoň I
Mimoň II
Mimoň III
Mimoň IV
Mimoň V
Mimoň IV
Srní Potok
Vranov
Celkem
Celkem obyvatel

2007
muži
1 815
151
290
687
319
11
6
42
3 321
6 787

2008
muži
1 807
149
308
675
309
10
6
43
3 307
6 763

ženy
1 949
143
265
743
310
11
6
39
3 466

Evidence obyvatel
Přistěhovaní
Narození
Odstěhovaní
Úmrtí
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Žádosti o údaj z informačního systému
Oznámení vlastníku objektu o změně
přihlášených osob
Žádosti o vydání potvrzení o trvalém pobytu
Zveřejnění na úřední desce

2007
162
83
165
75
19
10
počtu 199

Podatelna, výpravna a spisovna
Došlá pošta
Vypravené zásilky
Poštovné
Převzato do centrální spisovny
Navrženo ke skartaci
Plakátování

ženy
1 959
139
268
730
303
10
6
41
3 456

2008
144
86
179
75
25
8
203

56
326

27
321

2007
7 264
12 765
388

312

2008
7 319
11 785
393
12,20 bm
13,95 bm
383

2007
358
13
3

2008
257
14
1

Úsek starosty města:
Sekretariát
Žádosti o pověsti občanů (z přestupkového řízení)
Stížnosti
Petice
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Partnerská města

Návštěva
partnerského
města
0
2
2

Německo - Oelsnitz
Slovensko – Nová Baňa
Polsko - Zlotorya

Návštěva
v partnerském
městě
0
2
4

Jednotka dobrovolných hasičů Mimoně (dále jen JDH):
Obce jsou povinni zřizovat jednotku požární ochrany. V současné době je v JDH 24 členů.
Přehled výjezdů JDH Mimoně
rok
2003
počet
43
Z toho
- mimo k.ú. Mimoň
27

2004
33

2005
54

2006
41

2007
39

2008
55

29

33

33

25

29

2003
626
174
15
0

2004
1 120
168
10
250

2005
442
165
8
882

2006
616
221
31
465

2007
757
119
25
360

2008
858
265
9
484

815

1 548

1 497

1 333

1 261

1 616

Náklady na provoz jednotky:
Druh dotace/rok
Z rozpočtu města
Z rozpočtu HZS ČR
- na pohonné hmoty
Z
Fondu
požární
ochrany LK
Celkem

V roce 2008 získalo město dotace z Fondu požární ochrany LK a to na zakoupení:
- přetlakových dýchacích přístrojů
- opravu pohotovostní místnosti
- opravu střechy hasičské zbrojnice
- vyprošťovacího hydraulického zařízení
V roce 2008 požádalo město Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR v Praze o poskytnutí účelové dotace na zakoupení cisternové automobilové stříkačky
CAS 20. Město Mimoň bylo zařazeno do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 na jeho pořízení
s dotací 2500 tis. Kč. Zastupitelstvo města Mimoně schválilo zařadit částku 3 000 tis. Kč do
rozpočtu na rok 2009.

Volby v roce 2008:
V roce 2008 se konaly volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a to ve dnech 17. a 18. října 2008.
Zároveň s těmito volbami byly vyhlášeny i volby do zastupitelstev krajů. Druhé kolo senátních
voleb proběhlo 24. a 25. října 2008. Městu byla poskytnuta dotace na náklady spojené s organizací
voleb a to ve výši 228642,- Kč.
Z celkového počtu voličů tj. 5387 se účastnilo voleb jen 30,18% tj. 1626 voličů.
Do kompetence pověřeného obecního úřadu Mimoň spadají tyto volební obvody:
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Brniště, Dubnice, Hamr na Jezeře, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Velký
Valtinov, Stráž pod Ralskem.
Vůči těmto obvodům má město Mimoň tyto povinnosti:
- provádět veškerá hlášení o počtu voličů
- vybavit obce volebním materiálem (obálky, hlasovací lístky, průkazky členů volební komise,
formuláře pro zápis výsledků voleb)
- zajistit obcím technické vybavení volebních místností (telefonní spoje)
- provést školení všech předsedů, místopředsedů a zapisovatelek
- zajistit pro ČSÚ prostory pro přijímání zápisů o výsledku voleb
- zveřejnit výsledky voleb na úředních deskách obcí
- poskytovat obcím informace o organizaci voleb

Činnost místní správy:
Z činnosti místní správy spadá do kompetence odboru správa budovy a centrální zásobování
(kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, nábytek, DHM, ochranné pomůcky, pohonné
hmoty, prádlo, oděv, obuv).
Výdaje na činnost místní správy v 2006
%
Rozpočet v tis. Kč
2 221
Z toho : oprava a údržba
14%
- energie
24%
- programové vybavení
10%
- spotřeba materiálu
52%

2007

2008

2 821
18%
20%
21%
41%

3 792
36%
18%
10%
36%

Zpráva o činnosti odboru správy majetku
Město Mimoň disponuje velkým bytovým fondem. V roce 2008 jej tvořilo 165 bytů v Mimoni, 230
bytů na Ploužnici. V témže roce bylo zaznamenáno stěhování 73 nových nájemníků do městských
bytů v Mimoni a na Ploužnici. Odstěhovalo se 83 nájemníků. Z větší části je předmětná migrace
obyvatel způsobena špatnou dopravní dostupností nájemců do zaměstnání z lokality Ploužnice.
Na počátku roku 2008 Město Mimoň na základě usnesení zastupitelstva vyhlásilo ,,penálové
prázdniny“. Oproti minulým prázdninám bylo promíjeno penále ve výši 50 %. Z 97 dlužníků tuto
možnost využilo 19 bývalých nájemců. Penále využili pouze ti neplatiči, kteří neměli dluh vyšší
než 50 000,- Kč. Z celkového dluhu se nám vrátilo tedy pouze 5,8 %.
Za rok 2008 byl zažalován dluh u 11 nájemníků v souhrnné výši 503 tis. Kč. Výpověď z nájmu bytu
bylo doručeno 6 nájemníkům. U 13 nájemníků byla podána žaloba o vyklizení bytu, 3 nájemníci
byli exekučně vystěhovaní a u 17 dlužníků byla podána exekuce na dluh v souhrnné výši 932 tis.
Kč.
V měsíci únoru 2008 se nastěhovali nájemníci do nově zrekonstruovaných bytů nad spořitelnou,
Mírová č.p. 126. Jednalo se o 6 nových bytů pro nízkopříjmové skupiny občanů.
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Závažnějšími problémy na zrekonstruovaných bytových domech na Ploužnici jsou časté opravy
vodovodních stoupaček na TUV, které bychom rádi v roce 2009 vyměnili kompletně v obou
domech KYJEV. K finančně nejnáročnějším opravám, k nimž město bude muset přistoupit, bude
patřit výměna oken v domech č.p.321-331, která bohužel nebyla zahrnuta do generální rekonstrukce
domů.
U bytů v Mimoni se podařila dokončit oprava bytu č. 3 na náměstí 1. máje 139, kde máme
v současné době 2 byty po celkové rekonstrukci. Další dva byty v tomto domě jsou obydleny
nájemníky, se kterými bude jednáno o poskytnutí náhradního ubytování při případné rekonstrukci
těchto bytů. U ostatních domů jsou závažné problémy pouze v domech staré zástavby, a to s plísní.
Tuto závadu se snažíme průběžně odstraňovat. Bohužel z důvodu finančních prostředků jsme
v loňském roce byli nuceni nabídnout v případě výskytu plísní v několika případech náhradní
bydlení a opravy odložit na rok 2009. V případě vyklizení většího počtu bytů v těchto vytipovaných
domech budeme předkládat k projednání zastupitelstvu jejich prodej.
V roce 2009 bychom rádi dokončili opravy prázdných bytů, které z důvodu finančních prostředků
nebyly realizovány v roce 2008, za předpokladu adekvátního přidělení finančních prostředků
z rozpočtu.
V roce 2008 bylo uzavřeno 17 nájemních smluv o dočasném užívání pozemků s novými nájemci,
zároveň s některými nájemci byl nájemní vztah ukončen formou splynutí vlastnictví, kde
v celkovém objemu byly prodány pozemky v celkovém objemu cca 1,4 mil. Kč. Zároveň je
projednáván nákup nemovitostí v hodnotě cca 3,5 mil. Kč (Mitopský klub, Pražská č.p. 162,
pozemky Falconu a.s., a další). U těchto nemovitostí záleží na přidělené částce za tímto účelem
z rozpočtu roku 2009.
Koncem roku se město stalo odkoupením akcií od společnosti Falcon UE, jediným akcionářem
společnosti Mimoňská komunální a.s.
V roce 2008 jsme byli nuceni vypovědět pojistného plnění se společností Kooperativa a.s. pojistnou
smlouvu. Důvodem bylo rozdílnost jednání pojistitele na různých úrovních organizační struktury.
Z těchto důvodů bylo vyhlášeno výběrové řízení a od 15.12.2008 byla uzavřena nová pojistná
smlouva s Českou Pojišťovnou a.s.

Přehled výdajů na činnost místní správy v %:
Text/rok
rozpočet v tis.
z toho: oprava a údržba
elergie
programové vybavení
spotřeba materiálu

2006
2 221
14%
24%
10%
52%
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2007
2 821
18%
20%
21%
41%

2008
3 792
36%
18%
10%
36%

Zpráva o činnosti odboru rozvoje města
Hlavní náplní činnosti ORM je příprava a realizace investičních akcí. V uplynulém roce 2008 jich
bylo více 45. Kromě toho je pověřen mimo jiné i správou veřejného osvětlení a opravami
komunikací v majetku města. V neposlední řadě pak zpracováním žádostí o dotace, a to nejen za
město Mimoň, ale i neziskové organizace a další právní subjekty na území města. V minulém roce
tak odbor připravoval více jak 40 žádostí s požadavkem na cca 74 mil. Kč. V případě 33 podaných
žádostí jsme byli úspěšní a smlouvy o poskytnutí dotace již byly uzavřeny. Podrobnější přehled o
aktivitách města v oblasti dotačních prostředků je uveden v níže uvedené tabulce.
Mezi nejvýznamnější investiční akce, které se podařilo v loňském roce ukončit, patří oprava opěrné
zdi č.4 v serpentinách u ZŠ Mírová (1,9 mil.Kč) za přispění Libereckého Kraje, či zkolaudování
tělocvičny T2 u ZŠ na Sídlišti pod Ralskem a hřiště H2 (31 mil. Kč), zde byly čerpány finance m.j. i
ze státního rozpočtu. Z krátkodobých akcí alespoň připomeňme nový vjezd do objektu kasáren (0,5
mil. Kč.), jehož stavba byla v roce 2008 zahájena i dokončena. Nejdůležitější v loňském roce
započatou investiční akcí je rekonstrukce 6ti bytů a vestavba další 5ti v bytovém objektu v centru
města – Malá 140 (12,5 mil. Kč).
Současně byly již uskutečněny některé kroky k zahájení stavební realizace u objektů ZŠP Letná a
MŠ Eliášova. Jedná se především přípravu a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele.
Odbor rozvoje věnuje pozornost i péči o historické architektonické dědictví. Za přispění MO ČR se
podařilo obnovit původní podobu pomníku padlým z 1. světové války (1,7 mil.Kč). Dokončena byla
i obnova Getsemanské zahrady (0,2 mil. Kč), a to za finanční pomoci MK ČR. Zahájena byla
obnova sochy Matka Boží. První etapa obnovy zahrnovala opravu spodní části sloupu, sejmutí
vlastní sochy a její deponování u restaurátora. Po získání dotace budou pokračovat restaurátorské
práce.
Dlouhodobě jsou hledány možnosti získání dotací ze státního fondu životního prostředí – jedná se
např. o zpracování projektových žádostí na snižování energetické náročnosti veřejných budov
v majetku města. V roce 2008 byly dokončené energetické audity pro objekty Luční 530, Luční
653, tělocvična ZŠ Mírová.
Z hlediska úspěšnosti zpracovaných žádostí o dotace lze na prvním místě uvést získání dotace
z programu přeshraniční spolupráce Česká Republika – Polsko na „Rozvoj cestovního ruchu
v pohraničí, Turistické využití Złotoryje a Mimoně“ Díky evropské finanční pomoci bude
rekonstruován objekt bývalého barokního špitálu na muzeum. Rovněž dojde k vytvoření nových
turistických produktů a propagačních materiálů, to vše v částce cca 800 tis euro. Ze žádostí o
dotace, které odbor připravoval či přispěl k jejich zpracování je třeba zmínit alespoň zbudování
Centra trávení volného času na pozemcích u koupaliště, či dotaci na zakoupení nového hasičského
vozu.
Připravovaná a zajišťované investiční záměry města se neobešly bez realizace celé řady výběrových
řízení v souladu se zákonem č.137/2006 o zadávání veřejných zakázek či vnitřní směrnicí č.5/2007.
K těm nejnáročnějším jistě patřilo např. výběrové řízení na správu veřejného osvětlení, na čištění
místních komunikací, na údržbu veřejné zeleně apod.
K činnostem odboru patří i správa veřejného osvětlení, do kterého bylo za uplynulý rok investováno
1,45 mil. Kč., z toho na běžnou údržbu podle mandátní smlouvy 590 tis. Kč a 870 tis. Kč za
rozsáhlejší opravy a rekonstrukce. Dále odbor zajišťoval montáž čtyř spořičů energie veřejného
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osvětlení. Od instalace celkem již šesti spořičů elektrické energie očekáváme cca 20% úsporu
energie.
Další činností spadajících pod ORM patří i správa komunikací. V tomto odvětví činnosti se podařilo
opravit tři silniční komunikace. Jednalo se o komunikaci velmi zatěžovanou kamionovou dopravou
v centru města s přilehlým parkovištěm – přímo na náměstí 1. Máje. Zde byla opravena stávající
svrchní vrstva, na kterou byl posléze položen nový koberec o velikosti 580m2 (práce za cca 400 tis.
Kč) a obnoveno vodorovné dopravní značení na přechodu pro chodce a členění parkoviště. Druhou
významnou opravou byla oprava stejnou technologii vozovky v ulici U Starého Nádraží,
(komunikace u objektu bývalé společnosti Falkon). Zde se oprava týkala cca 700m2 a oprava byla
opět v hodnotě cca 400 tis. Kč. Třetí opraveno komunikací byla cesta k rukavičkářským závodům,
zde byla zvolena technologie tzv. mikrokoberce, oprava zde byla v hodnotě 200tis. Kč. Při
každoroční opravě výtluků po zimním období bylo na silnice využito při tzv. tryskové metodě
celkem 80t materiálu kameniva a speciální emulze. Mimo opravy silničních komunikací se podařilo
obnovit povrch celkem 7 chodníků zadlážděním zámkovou dlažbou, 1 chodník byl opraven
čedičovou dlažbou a na 2 chodnících byl opraven asfaltový kryt. Významnou proměnou prošlo
prostranství před ZŠ Mírová. Zde byly obnoveny původní asfaltové chodníčky zámkovou dlažbou,
byly provedeny sadové úpravy odborem ZŽP a celý prostor tak získal velice příjemnou atmosféru a
„parkové“ pohodlí s neopakovatelným výhledem na město. Prostranství tak navázalo na čerstvě
dokončenou rekonstrukci opěrné zdi a vznikl zde výstavní kout města. Celkové investice do oprav
komunikací přesáhly částku 3,25 mil. Kč a byly strategicky plánované s provázaností na opravy
veřejného osvětlení. Došlo tak zpravidla k situacím, že pokud byl rekonstruován povrch chodníků,
lampy v nich umístěné prošly rekonstrukcí taktéž. Samozřejmostí pak jsou při rekonstrukcích
chodníků výškové úpravy nájezdů tak, aby byl bezbariérový.

Přehled přijatých dotací r. 2008:
Celková suma
Program / Název projektu
Požadovaná
dotace
LK GF č. 7 – Podpora ochrany přírody a krajiny
106 000,50 000,Zrestaurování Sloupu s Matkou Boží v Mimoni
Podpora obnovy kulturních památek prostř. obcí s rozšířenou
107 800,97 000,půs.
Obnova Getsemanské zahrady v Mimoni
OPŽP – 3. výzva Priorit.osa 3, oblast 3.2.-Realizace úspor 9 069 164,energie
6 988 647,-

Realizace
T zaháj.
T ukonč.
V/2008
XII/2008
V/2008
XI/2008
V/2008
IX/2010

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠP Letná čp. 236,
Mimoň

OPPS ČR-PR 2007-13; oblast podpory 2.2-Podpora rozvoje CR
718 957,-- €
Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí.
647 061,30 €
Turistické využití Zlotoryje a Mimoně.
LK FPO
INV. 230 000,Přetlakové dýchací přístroje
138 000,LK FPO
NEINV.185 000,Oprava pohotovostní místnosti
92 500,LK FPO
NEINV.188 000,Oprava střechy garáží
94 000,LK FPO
INV. 267 000,Zakoupení vyprošťovací techniky
160 200,-
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VIII/2008
IX/2010
VI/2008
XI/2008
VI/2008
XI/2008
VI/2008
XI/2008
VI/2008
XI/2008

MMR – Podpora úprav bývalých vojenských areálů
Komunikační napojení do objektu bývalých kasáren v
Mimoni
LK GF č. 18 – Hospodářsky slabé oblasti LK
Integrovaný dopravní terminál v Mimoni
LK GF č.1 – Podpora hospodářského a regionál.rozvoje
Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Mírová,
Mimoň

1 123 000,842 000,-

2008

400 000,250 000,185 000,50 000,-

IX/2008
V/2009
VII/2008
XII/2008

Rozpočet LK – 03 ekonomický odbor

961 083,100 000,MK ČR – VISK 3 . Informační centra veřejných knihoven 2008 234 270,Nutná kompletní technická obnova stávajícího hardware
150 000,MV ČR – GŘ HZS ČR – reprodukce požární techniky pro 5 474 000,JPO
2 500 000,Město Mimoň – Pořízení CAS 20
PAAK-Centrum evropského projektování a.s.-asist. při 20 300 000,přípravě
Rekonstrukce bývalého Špitálu na muzeum
1 443 261,SZIF – LAG Podralsko (LEADER+) – výzva 01-08-08
Reg. č.
Fiche 1 – Obnova a rozvoj vesnic
Výsadba a obnova alejí v Mimoni – Vranovská alej
1 298 935,SZIF – LAG Podralsko (LEADER+) – výzva 01-08-08
330 000,Fiche 5 – kultur. dědictví
Reg. č.
297 000,Obnova sousoší Getsemanská zahrada v Mimoni
SZIF – LAG Podralsko (LEADER+) – výzva 01-08-08
408 000,Fiche 2 – Obč.vybavení a služby
Reg. č.
367 200,Rozšíření dětského hřiště na sídlišti Letná v Mimoni
MK ČR Program záchrany architekt. dědictví pro rok 2009 8 435 591,02
Zámecký most
6 326 000,ROP NUTSII SV - 9. výzva, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
13 494 210,MM-Rekonstrukce Zám. mostu vč.úpravy nátoku vod.toku 1 012 065,Oprava opěrné zdi u areálu ZŠ Mírová 81 v Mimoni

Ploučnice
ROP NUTSII SV - 9. výzva, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Centrum pro trávení volného času v Mimoni
OPŽP – 6. výzva, oblast podpory 6.5., 6.3.
Regenerace sídelní zeleně a výsadba alejí v Mimoni - II

9 533 370,715 002,16 674 949,1 667 495,-

10/2007
07/2008
2008
IV/2009
XI/2009
VI/2009
VI/2011
VIII/2008
VIII/2010
VIII/2008
XII/2009
VIII/2008
VI/2009
2009
VIII/2008
V/2011
V/2007
XII/2009
III/2009
VIII/2011

Přehled nevyúčtovaných dotací z roku 2007:
Celková suma
Požadovaná
dotace
5 831 000,-

Program / Název projektu

SFRB - dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby
Rekonstrukce a vestavba 5-ti bytů, čp.140, Malá Mimoň
MFČR-298210–Podp. rozv. materiálně tech. základny region. školství 3 581 000,Město Mimoň - ZŠ a MŠ Mimoň, Pod Ralskem - rekonstrukce 2 500 000,-

Realizace
T zaháj.
T ukonč.

2008
2007
2008

venkovního sportoviště

MFČR-298210–Podp. rozv. materiálně tech. základny region. školství 21 392 000,ZŠ a MŠ Mimoň, Pod Ral. – rek. venk. sport. a příst. tělocvičny T2
19 500 000,- 13 -

I/2008
XII/2008

OPŽP – 1. výzva Priorit.osa 3, oblast 3.2.
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Eliášova č.p. 637, Mimoň

MOČR – státní účelová dotace na zabezpeč. péče o váleč. hroby
Rekonstrukce pomníku padlých

5 549 548,4 191 793,1 428 000,1 142 000,-

I/2008
XII/2009

2008
2009

Přehled dotací r. 2008, které nebyly podpořeny:
Celková suma
Požadovaná
dotace
LK GF č. 7 – Podpora ochrany přírody a krajiny
86 5000,50 000,Obnova parku na vrchu Kalvárie
LK – Fond kulturního dědictví
115 000,67 000,Průzkum kulturních památek Špitál a Boží hrob v Mimoni
LK GF č. 20 – Program ke zvýšení bezpečnosti provozu na PK
124 474,99 500,Bezpečná cesta k autobusovému nádraží v Mimoni
LK GF č. 11 – Program podpory kultury v kraji
40 000,20 000,Ochotnický divadelní soubor Mimoň
LK – Fond kulturního dědictví
120 000,90 000,Obnova Getsemanské zahrady v Mimoni
OPŽP – 2. výzva Priorit.osa 6, oblast 6.3 –Obnova krajinných struktur 12 056 072,Regenerace sídelní zeleně a výsadba alejí v Mimoni
10 694 072,ROP SV – 2. výzva – oblast podpory 3.1. Cestovní ruch
9 270 191,14
8 574 962,80
Město Mimoň - Zámecký most
LK FPO
NEINV.
238 000,Oprava střechy nad pohotovostní místností
119 000,LK FPO
NEINV.
70 000,Zakoupení pagerů
42 000,Nadace Proměny
27 500 000,Rekonstrukce severní části Zámeckého parku v Mimoni
25 000 000,PAAK-Centrum evropského projektování a.s.–asist. při přípravě 10 000 000,CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most – Potoční ulice
Program / Název projektu

Realizace
T zaháj.
T ukonč.
V/2008
XII/2008
2008
V/2008
XII/2008
V/2008
XII/2008
2008
V/2008
XII/2010
VI/2008
V/2010
VI/2008
XI/2008
VI/2008
XI/2008
2008
2010
VI/2009
X/2011

Přehled dotací, které připravovalo Město Mimoň, ale žadatel je jiný subjekt - r.
2008:
Žadatel
Vyzyvatel - Program
Název projektu
Základní umělecká škola Mimoň
Grantový fond LBK na r. 2007 GF 11 – Program podpory kultury v kraji
Hudební přehlídka „ Houskus musicus cameralic 2008“
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí
Dobročinný fond Philip Morris – grantový program „3x333 tisíc pro aktivní
život v obci“ Nadace VIA
Park u kostela sv. Petra a Pavla – severní část
Římskokatolická farnost Mimoň
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Celková částka
Částka dotace
20 000,10 000,433 000,333 000,-

OPPS ČR-PR 2007-13; oblast podpory 2.2-Podpora rozvoje CR
Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí. Turistické využití Zlotoryje a Mimoně.

80 771,-- €
64 802,98 €

LK GF č. 18 – Hospodářsky slabé oblasti LK
500 000,PD-Oprava a rekonstrukce objektů ŘKF v Mimoni
250 000,SZIF – LAG Podralsko (LEADER+) – výzva 01-08-08 Fiche 1 – obnova a rozvoj 475 000,vesnic
427 500,Park u kostela sv. Petra a Pavla – severní část
MK ČR Program záchrany architekt. dědictví pro rok 2009
1 200 000,Areál kostela sv. Petra a Pavla – Obnova kaple
900 000,3 359 000,TJ Jiskra Mimoň
MŠMT ČR – dotace ze SR na pořizování a technická zhodnocení
inv. maj.ve sportu – PROGRAM 233510 pro rok 2009, podprogram
233512 – podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních
Rekonstrukce a modernizace areálu TJ Jiskra Mimoň

Zpráva o činnosti finančního odboru
Počet pracovnic: 3, od 16. 10. 2008: 2 (výpověď vedoucí odboru)
K pravidelné činnosti odboru patří likvidace faktur. Celkově bylo v průběhu roku přijato:
2 098, vydáno bylo 406 faktur.
Počet zaúčtovaných účetních dokladů: 9 779 (z toho 6 360 výdajových a 3 419 příjmových)
Počet vydaných identifikačních známek pro provoz výherních hracích přístrojů: 206 ks (nárůst
oproti roku 2007 o 33 ks)
Činnost pokladny byla zajišťována službou, celkové náklady: 118.804,- Kč
Byl aktualizován rozpočtový výhled – zpracován do r. 2013.

Základní údaje o hospodaření města v r. 2008:
Skutečné příjmy v Kč

315 368 657,65

Skutečné výdaje v Kč

315 716 462,81

Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč

46 597,03

Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč

46 648,42

Hospodářský výsledek v Kč

-347 805,16

Aktiva celkem v Kč

932 502 372,07

Účetní hodnota nemovitého majetku

4 096 019,08

Dlouhodobé závazky v tis. Kč

0,00

Emitované dluhopisy v tis. Kč

0,00

Celková zadluženost města

28 368 099,91
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Půjčky poskytnuté jiným subjektům

7 368 831,90

Zadluženost města na 1 obyvatele

1 088,78

Daňová výtěžnost na 1 obyvatele

8 545,92

Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč

13 136 853,00

Počet podaných žádostí o dotaci z rozpočtu města: 60
r. 2005
Celkový počet podaných žádostí
Počet schválených žádostí
Celková poskytnutá částka u
schválených žádostí

r. 2006
47
41

61
50

r. 2007
38
34

748 000,00 1 028 934,50 896 600,00

r. 2008
60
46
11 460 000,00

Hospodaření města za rok 2008:
č.r. Druhové třídění

1
2
3

Třída 1-daňové příjmy
Třída 2-nedaňové příjmy
Třída 3-kapitálové příjmy

4

Třída 4-přijaté transfery

5

Celkové příjmy

6
7

Třída 5-běžné výdaje
Třída 6-kapitálové výdaje

8
9

Celkové výdaje
Výsledek hospodaření

Kapitálový rozpočet

Kapitálové příjmy
z toho příjmy z prodeje majetku
kapitálové dotace
Kapitálový výdaje
Kapitálový deficit

Schválený
rozpočet
2008
53 665 000,00
23 457 000,00
2 700 000,00

Upravený
rozpočet
2008
54 928 960,00
24 005 900,00
3 102 000,00

15 742 990,00 29 420 015,00
111 456
95 564 990,00
875,00
88 837 000,00 91 879 557,00
20 781 000,00 30 729 300,00
109 618
122 608
000,00
857,00

Schválený
rozpočet
2008
2 700 000,00
2 700 000,00
0,00
20 781 000,00
-18 081
000,00
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Upravený
rozpočet
2008
16 568 000,00
3 102 000,00
13 466 000,00
30 729 300,00

Skutečnost
% plnění
hospodaření rozpočtu
k 31.12.2008
57 838 755,78
105,30
25 839 373,27
107,64
3 151 222,50
101,59
228 539
306,10
100,00
315 368
104,30
657,65
287 869
533,21
313,31
27 846 929,60
90,62
315 716
462,81
257,50
-347 805,16

Skutečnost
% plnění
hospodaření rozpočtu
k 31.12.2008
13 587 222,20
100,12
3 121 222,50
100,62
13 466 000,00
100,00
27 846 929,60
90,62
-11 259
-14 161 300,00
707,10

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2008 v tis. Kč: 41 871,21
Výše úroků z uložených finančních prostředků v tis. Kč: 1 281,02
Výše zaplacených úroků v tis. Kč: 508,59
Příprava směrnice Pravidla rozpočtového procesu řešící přípravu návrhu rozpočtu, jeho
projednávání, schválení a plnění.
V roce 2009 bude třeba aktualizovat a doplnit směrnice vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole.
Vzhledem k nutné registraci k platbě DPH se pracovnice odboru účastnily školení k této
problematice.

Zpráva o činnosti odboru zemědělství a životního prostředí
Výkon státní správy, samosprávy a ostatní níže uvedené činnosti zajišťovaly 2 pracovnice. Na
zajištění činnosti veřejně prospěšných prací, výkonu trestu obecně prospěšných prací a ručním
úklidu města se pak podíleli dva techničtí pracovníci. Odbor dosáhl téměř 100% zastupitelnosti ve
všech vykonávaných činnostech. Zvyšování odbornosti úředníků bylo zajišťováno účastí na
školeních v oblasti ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství a ovzduší.
Požadavek na odbornou způsobilost pro výkon státní správy je zajištěn v oblasti ochrany
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny. K složení zvláštní odborné způsobilosti v
oblasti vodoprávního úřadu byla přihlášena jedna pracovnice. Za účelem rozšíření jazykových
znalostí zahájila v druhé polovině roku studium angličtiny jedna pracovnice.
Činnost odboru, a to výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany
zemědělského půdního fondu a vodoprávního úřadu byla po třech letech podrobena kontrole
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí.
V závěrečné zprávě se konstatuje, že výkon státní správy je celkově zajišťován na dobré úrovni a
konstatuje zlepšení ve srovnání s výsledkem poslední kontroly. Kontrolní orgán nezjistil žádné
závažné nedostatky, jež by si vyžádaly uložení nápravného opatření nebo vedly k zahájení
přezkumného řízení.

Přehled činnosti v roce 2008:
Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu- vydaná
rozhodnutí:
10

Odnětí zemědělského půdního fondu
Výkon státní správy v oblasti vodoprávního úřadu- vydaná rozhodnutí:
Souhlasy

6

Nakládání s podzemními vodami (odběr)+ stavební povolení

2

Kolaudace

1

Povolení k o odběru povrchových vod

5

Povolení k o odběru podzemních vod

14
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Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny:
Rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku

2

Stanoviska k předloženým projektovým dokumentacím a řízením stavebních úřadů

125

Výkon samosprávy:
Rozhodnutí o povolení k pokácení mimolesní zeleně

22

Rozhodnutí o povolení místa konání svodu zvířat

3

Uzavření smluv o pronájmu hrobového místa

31

Výzvy k uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa

4

Hlášení soudu o činnosti osob, vykonávajících trest obecně prospěšných prací

38

Stížnosti a podněty občanů

4

Ostatní činnosti odboru zahrnují:
-

-

zimní údržbu komunikací a jejich vyčištění po zimě, včetně čištění kanálových vpustí,
zpracování podkladů pro výběr dodavatele služeb včetně uzavírání obstaravatelských smluv,
zajištění údržby zeleně na území města Mimoně včetně louček pro venčení psů, zpracování
podkladů pro výběry dodavatelů, uzavírání smluv, kontrolní činnost, zajištění úklidu
odpadkových košů,
údržbu lapolů a odběry vzorků,
správu pohřebiště v Mimoni a Vranově, kontrolu dodržování podmínek smlouvy se správcem
pohřebiště,
správu mimoňského koupaliště prostřednictvím uzavřené smlouvy.
zajištění sběru, svozu a likvidace odpadů, práci sběrného dvoru
jarní a podzimní deratizaci
jarní vakcinaci zvířat proti vzteklině
údržbu mobiliáře (lavičky, květinové mísy, odpadkové koše)
využití občanů vykonávajících trest obecně prospěšných prací
využití občanů evidovaných Úřadem práce pro výkon veřejně prospěšných prací
vánoční výzdobu města, vyjma svítící dekorace na veřejném osvětlení
kontrolu faktur v celkové hodnotě 11 milionů 560tisíc korun
zajištění statistických výkazů na úseku ZPF, odpadového hospodářství a vodoprávního úřadu
zpracování materiálů pro jednání Rady města, Zastupitelstva města
zpracování podkladů pro rozpočet 2009 v rozsahu svěřených kompetencí

Podařilo se zajistit:
-

-

likvidaci mnoha nevzhledných zákoutí (např.u viaduktu, u bývalého Domu Družby, u
vlakového nádraží, v ulici Nábřežní, u jatek atd.), likvidaci většiny černých skládek na území
města, nátěr zábradlí Poštovního mostu a přilehlé lávky
likvidaci nevyhovujících a nebezpečných hracích prvků na území města Mimoně, realizaci
dvou nových dětských hřišť a doplnění hracích prvků do stávajícího hřiště na Letné
opravu a obnovu části městského mobiliáře (nové lavičky do Vranovské aleje a na sídliště)
bezbariérový přístup na mimoňský hřbitov položením nového asfaltového koberce,
rekonstrukci vstupní brány, vytvoření nového oddělení pro pohřbívání v urnách a dokončení
vsypové loučky
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-

-

-

-

první ročník soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno či balkon
ošetření čtyř památných stromů v péči města včetně instalace nového označení, to vše
z prostředků získaných v plné výši formou dotace MŽP z Programu péče o krajinu
ve spolupráci s odborem rozvoje města podat žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši
více jak 16 milionů korun z Operačního programu ŽP k ošetření 1301 stromů na území města a
vysazení 207 stromů včetně nové aleje Slovany a nové aleje Ralská
ošetření havarijního stromořadí u ZŠ Mírová, odstranění nejproblematičtějších stromů na území
města
koncepci zámeckého parku, obsahující souhrn všech hlavních navrhovaných aktivit
(oprava zámecké zdi s uzamykatelnými branami, rekonstrukce objektu bývalé bažantnice na
objekt pro správce parku a využití pro volný čas, oprava studánky, rekonstrukce altánku,
odstranění havarijní zeleně včetně frézování pařezů, výsadba nové zeleně a založení trávníků,
ošetření stávající zeleně, odvodnění centrální louky formou zřízení dvou propojených vodních
nádrží, stabilizace hladiny zámeckého rybníku, molo pro půjčovnu lodiček apod.). vše ve
spolupráci s Ing.architektem Vítem Polákem.
projektovou dokumentaci PD odvodnění centrální louky zámeckého parku formou zřízení dvou
propojených vodních nádrží a PD stabilizace hladiny zámeckého rybníka včetně kategorizace,
vše ve spolupráci s firmou Aguion s.r.o., Praha
dokončení vsypové loučky na mimoňském hřbitově a zpracování provozního řádu

Nepodařilo se zajistit:
- výsadbu 15-ti habrů na sídlišti Letná jako náhrady za pokácené topoly (jaro 2009)
- dotaci pro zahájení obnovy horního hřbitova dle zpracované studie
- dokončení položení nového chodníku ze zámkové dlažby na mimoňském hřbitově (jaro 2009)
- z nabídky úřadu práce člověka pro výkon veřejně prospěšných prací, který by byl schopen
pracovat s motorovou kosou, což mělo za následek opožděnou údržbu louček pro venčení psů

Problémy odboru:
Stávající zastaralý povodňový model Ploučnice ztěžující výkon státní správy v oblasti
vodoprávního úřadu. Z iniciativy města Mimoně a na náklady města Mimoně byl v průběhu roku
2008 zpracován nový povodňový model. Na jeho základě jsou nyní zpracovávány podklady pro
stanovení nových zátopových linií, což v důsledku přinese občanům podstatné snížení počtu
vydaných vodoprávních souhlasů dosud nezbytných pro stavby v aktivní zóně.
Vzhledem k narůstající agendě a její různorodosti je nutno řešit personální otázku odboru.

Hlavní úkoly pro rok 2009:
- maximální zapojení občanů do systému sběru, svozu a likvidace odpadu na území našeho města.
- ošetření zeleně dle zpracovaného projektu péče o stromy, rostoucí v areálu města
- stabilizaci hladiny zámeckého rybníka
- provoz vsypové loučky na mimoňském hřbitově
- zpracování a schválení obecně závazné vyhlášky města, ukládající majitelům psů povinnost
označit je tetováním nebo čipem
- připravit podklady a vyhlásit 5 památných stromů, z toho 4 na území města Mimoně
- namátkové kontroly plnění povinností provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší,
provozovaných při podnikatelské činnosti
- druhý ročník soutěže o nejkrásnější balkon a okno,
- rozšířit hrací prvky na území města Mimoně
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Hlavní úkoly odboru do roku 2011:
-

s využitím dotace zahájit činnost na realizaci horního hřbitova
s využitím dotace dokončit realizaci rozsáhlého projektu obnovy mimoňské zeleně v hodnotě
více jak 16 milionů Kč
dokončit pasportizaci zeleně
v souladu s plánem odpadového hospodářství města zajistit snížení produkce odpadů, spolu
s navýšením procenta občanů, zapojených do stanoveného systému města

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí
Městský úřad Mimoň je v sociální oblasti pověřeným obecním úřadem pro obce: Brniště, Dubnice,
Hamr na Jezeře, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem,
Velký Valtinov. V činnosti sociálního odboru převažuje výkon státní správy v rámci působnosti,
přenesené ze státu na pověřené obecní úřady zvláštními zákony. V samostatné působnosti plní
odbor úkoly dle příkazů vydaných volenými orgány města nebo tajemníka městského úřadu.
V roce 2007 přijala vláda ČR věcný záměr zákona vytvořit jednotný institucionální systém pro
oblast zaměstnanosti a sociální správu - Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu. Tento
úřad měl být zřízen k 1. lednu 2009. Cílem bylo sjednotit všechny existující sociální systémy
zajišťované dosud úřady práce a vykonávané krajskými úřady a obecními úřady různých stupňů
v rámci přenesené působnosti pod jeden orgán státní správy. Pro Městský úřad Mimoň to
znamenalo, přechod odboru sociálních věcí pod tento nově vzniklý úřad.
Přípravné práce na věcném záměru však byly v průběhu roku pozastaveny, a to vzhledem k mnoha
připomínkám ze strany představitelů jednotlivých krajů, úřadů práce a obcí. Po důkladném zvážení
rozsahu této reformy jako celku bylo v lednu 2008 rozhodnuto o změně této koncepce, která byla
nahrazena dílčími projektovými úkoly. Tyto dílčí projekty nahrazují původní koncept jednotného
institucionálního systému pro oblast zaměstnanosti a sociální správu, který bude v těchto dílčích
krocích realizován nikoli ve svém komplexu, ale postupně v horizontu příštích 3 let.
Odbor sociálních věcí bude tedy i nadále provádět výkon státní správy pod Městským úřadem
Mimoň.

Personální obsazení odboru:
Počet pracovníků
rok 2007
vedoucí odboru
1
sociálně právní ochrana dětí
1
dávky pomoci v hmotné 4
nouzi
Celkem
6

rok 2008
1
1
3
5

Na začátku roku 2008 měl sociální odbor šest pracovníků včetně vedoucí odboru. Od dubna 2008
došlo v rámci odboru k personální změně, kdy 1 pracovnice odešla do starobního důchodu. V rámci
úspory se toto místo již neobsadilo a práce se rozdělila mezi ostatní pracovnice odboru.
Vzájemná zastupitelnost všech pracovnic odboru je plně zajištěna.
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Ke stěžejním úkolům odboru sociálních věcí patří zabezpečení státní správy, a to na úseku pomoci
v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené a na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Úsek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené:
Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů. Dávky pro zdravotně postižené jsou poskytovány dle vyhl. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Celkový počet vyplacených dávek za rok 2008:
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým
občanům
Celkem
Počet nově podaných žádostí v roce 2008 :
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým
občanům
Celkem

1 418
406
74
25
1 923

202
87
79
1
369

Procentuální vyjádření počtu nově podaných žádostí pomoci v hmotné nouzi
v roce 2008:
0%
21%
PnŽ
DnB
55%
24%

Mop
Dzp

Čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené za rok
2008:
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Dávky pro zdravotně postižené

Vyplaceno v Kč
5 082 893,972 448,268 148,Vyplaceno v Kč
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Příspěvek na krmivo pro psa
Příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáže
Sociální dávky celkem

4 800,10 900,6 339 189,-

Čerpání sociálních dávek za rok 2008.
4%

0%

15%
PnŽ
DnB
Mop
Dzp
81%

Počet rozhodnutí, oznámení, výzev, odvolání:
vydaných
Rok 2008 Počet
správních
rozhodnutí
leden
74
únor
57
březen
70
duben
70
květen
58
červen
70
červenec 82
srpen
46
září
58
říjen
50
listopad
58
prosinec
72
Celkem
765

Počet vydaných Počet výzev
oznámení
40
52
62
80
76
57
50
57
62
52
65
64
717

72
33
45
26
53
51
52
44
42
31
117
37
603

Počet
odvolání

2

3
5

V roce 2008 byly na MěÚ Mimoň adresovány 2 písemné stížnosti na práci sociálních pracovnic,
obě stížnosti se prokázaly jako neopodstatněné. Dále proběhlo 5 odvolacích řízení. Ve všech pěti
případech KÚ Liberec naše rozhodnutí potvrdil a odvolání klienta zamítl.
Bylo vyřízeno 115 žádostí od soudů, policie a dalších státních orgánů a evidováno 5 žádostí o
ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky.

Úsek sociálně právní ochrany dětí:
Činnost obce na úseku sociálně-právní ochrany je dána zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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Činnost na tomto úseku v roce 2008 byla zaměřena na zmapování problematiky dětí a mládeže,
rodin sociálně slabých a k prohloubení spolupráce se školami, dětskými lékařkami, Policií ČR a
Městskou policií.
Byly vyhledávány děti jejich rodiče neplnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
nevykonávali nebo zneužívali práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti. Dále byly vyhledávány
děti, které zanedbávaly školní docházku, požívaly alkohol nebo návykové látky, spáchaly trestný
čin a děti, které byly ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými fyzickými osobami.
V rámci této činnosti jsme působily na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské
zodpovědnosti a projednávaly jsme s nimi odstranění nedostatků ve výchově dětí. S dětmi byly
projednávány jejich nedostatky v chování v rodině, ve škole i na MěÚ.
Zprostředkovávaly jsme rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte např.
vymáhání výživného pro dítě a dalších nároků. V rámci poradenské činnosti, jsme sepisovaly na
žádost klientů návrhy na rozvod manželství, úpravu výchovy a výživy dětí atd.
S ohledem na negativní přístup rodičů k řešení výše uvedené problematiky jsme podaly ve 2
případech žádost na Úřad práce v České Lípě o ustanovení zvláštního příjemce dávek státní
sociální podpory - přídavků na dítě. V tomto směru jsme dětem zabezpečovaly obědy ve školní
jídelně, školní pomůcky a základní ošacení. Zvláštního příjemce jsme realizovaly pro 14 dětí.
Problematiku dětí jsme běžně projednávaly s výchovnými poradci škol, lékařkami, policisty.
Účastnily jsme se výchovných komisí ve školách a to v 24 případech.
S ohledem na to, že mnozí rodiče svoji rodičovskou zodpovědnost neplnili, ačkoliv na nedostatky
byli opakovaně upozorněni a byly s nimi projednány, byl ve 3 případech podán Státnímu
zastupitelství v České Lípě podnět k zahájení řízení pro ohrožování mravní výchovy dětí - opatření
se týkalo 16 dětí. Ve 2 případech jsme podaly k okresnímu soudu podnět k zahájení řízení. V 1
případě jsme zajistily umístění 2 dětí do zařízení na základě žádosti matky a dále pak jsme
v několika případech zprostředkovaly matkám umístění do charitních zařízení – domov pro matky
s dětmi.
Na základě veřejnoprávních smluv jsme vykonávaly sociálně-právní ochranu dětí pro obce
Pertoltice pod Ralskem, Brniště, Noviny pod Ralskem, Ralsko.

Rok 2008
Zaevidované nové případy
Počet spisů celkem

84
162

V roce 2008 byla také zmapována celá činnost sociálně právní ochrany dětí, která je vykonávána
pro Mimoň a obce se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva. Z výsledku vyplynulo, že 51%
výkonu SPOD vykonáváme pro Mimoň a zbývajících 49% pro okolní obce. Vzhledem k tomu, že
obce za tuto činnost přinášeli do našeho rozpočtu jen minimální finanční prostředky, byla vyvolána
jednání, na kterých jsme starosty jednotlivých obcí seznámili s činností SPOD a s náklady
spojených s touto činností, které jsou hrazeny velkou měrou z rozpočtu našeho města.
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Tato jednání byla úspěšná, zdůvodnily jsme nárůst nákladů a starostové uznali vyčíslené náklady,
které jsou spojeny s výkonem SPOD v jejich obci. Pokud předložený návrh schválí zastupitelstva
jednotlivých obcí, znamenalo by to nárůst příjmů města v letošním roce cca o 130.000,- Kč.
V průběhu roku se intenzivně pracovalo na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb Města
Mimoně, který byl následně zpracován a schválen ZaMě dne 19.6.2008. V souvislosti se
zpracováním KPSS byl také zpracován a vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb pro území
města Mimoně a okolí.
V letošním roce bychom se chtěly zaměřit na sociální poradenství pro občany města. Nadále
prohlubovat spolupráci se školami, policií a ostatními st. orgány prostřednictvím pravidelných
pracovních schůzek. Průběžně se setkávat s výchovnými poradci škol za účelem projednání a
řešení problematiky záškoláctví, trestné činnosti dětí , dro a neuspořádaných rodinných poměrů.
Zaměřit se na prevenci a realizovat akci „ Stop drogám a alkoholu“ zaměřenou na kontrolu nalévání
a požívání alkoholu osobám nezletilým a mladistvým v restauračních zařízeních ve spolupráci
s MěPo a Policií ČR.
Rády bychom též uskutečnily dva jednodenní výlety pro děti s výchovnými problémy a děti ze
sociálně slabých rodin. Přednášku k drogové problematice pro žáky 8.-9. tříd a přednášku na téma
pomoc problémovým dětem, která by byla určena pro učitele základních škol.

Zpráva o činnosti odboru výstavby, územního plánování a dopravy
V průběhu kalendářního roku 2008, zajišťoval odbor svěřenou agendu v rozsahu výkonu funkce
přenesené působnosti:
- obecného stavebního úřadu,
- pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město Mimoň,
- silničního správního úřadu.
V rámci výkonu funkce obecného stavebního úřadu byla zejména stále zjevná výkladová
nejednotnost nového stavebního zákona č. 183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho
prováděcích předpisů a dalších návazností na ostatní legislativu.
Značný čas byl věnován zejména konzultacím se stavebníky tak i s odbornou veřejností,
zastoupenou zejména zpracovateli projektových dokumentací a osobami zajišťujícími inženýrskou
činnost.
V průběhu roku byla vydána druhá novela stavebního zákona, která zásadněji upravila způsob a
možnosti povolování staveb.
Ze složitějších a náročnějších staveb projednávaných zdejším stavebním úřadem v rámci územního,
stavebního řízení či kolaudačního řízení (kolaudační souhlas) a demolic staveb v roce 2008 lze
uvést:
- rozšíření VO sídliště Letná v Mimoni,
- trafostanice, nové rozvody a úpravy stávajících rozvodů NN v obci Brniště – Luhov,
- Ralsko – Hradčany, Senná Brána - VN a TS,
- Mimoň, NN – posílení sídliště U nemocnice,
- sdružená kanalizace areál Zetas a.s. Mimoň,
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stavební úpravy bytového domu čp. 140, Malá ulice v Mimoni,
obecní sportovně kulturní areál Lesní zátiší Brniště,
sanace kalová pole SAP Boreček, Ralsko,
sanace letiště Hradčany, Ralsko
zkapacitnění I.etapy skládky TKO Svébořice, Ralsko
II. etapa skládky TKO Svébořice, Ralsko
Mimoň – Zámecký park, rekonstrukce (přeložka) vodovodního řadu,
Mimoň – Zámecký park, terénní úpravy,
Mimoň – Zámecký most, II. etapa opravy, úprava Ploučnice,
novostavba víceúčelové stavby u provozovny pneuservisu, kanceláře + sklady, Mimoň Žitavská ul.,
Pertoltice pod Ralskem – úprava Panenského potoka, II. stavba,
snížení energetické náročnosti budovy ZŠP Letná, Mimoň,
rekonstrukce a dostavba ZŠ Ploužnice, Ralsko,
Mimoň, optické datové kabely sídliště Letná,
stavební objekty hrubého předčištění a čerpání OV, Vaša s.r.o.,
stavební úpravy pro ZÚ na sklad distribuční léčiv, AZZO s.r.o.,
stavební úpravy a vestavba 6 bj. čp. 126 Mírová ulice v Mimoni,
oprava opěrné zdi k ZŠ Mírová, Mimoň,
stavební úpravy bytového domu čp. 591-594 Sídliště pod Ralskem, Mimoň,
Hradčany – letiště, zázemí sportovního areálu, Ralsko,
přístavba pavilonu T2 (tělocvična) ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň,
areál ZŠ a MŠ pod Ralskem, víceúčelové hřiště, Mimoň,
odstranění staveb technologie VKS a zásobníků, Mimoň
odstranění staveb drtičů a technologie dopravních zásobníků kamenolom Brniště.

Celkem bylo vydáno 58 územních rozhodnutí (rok 2007 – 50), 45 stavebních povolení (rok 2007 –
43), 62 kolaudačních rozhodnutí (rok 2007 – 70), 7 odstranění staveb (rok 2007 – 7), 3 změny
užívání staveb (rok 2007 – 5), 43 jiných rozhodnutí či usnesení. Dále byly činěny další opatření,
které nemají povahu správních rozhodnutí (např. územní souhlasy, souhlasy k provedení ohlášení
staveb apod.).
V celém průběhu roku bylo spolupracováno se speciálními stavebními úřady z pozice dotčeného
orgánu státní správy (vydávání stanovisek, kontrola PD, kontrola plnění podmínek územních
rozhodnutí), pro povolování speciálních staveb – drážní stavby, vodohospodářské stavby, dopravní
stavby, stavby pro obranu státu (zejména stavební akce VLS s.p.), stavby MV (Policie), stavby
jaderné energetiky (Diamo s.p.).
Značnou část agendy dále tvoří vydané územně plánovací informace celkem 27 (rok 2007 – 27),
dále pak činnosti související se schvalováním dělení pozemků – celkem 35 (rok 2007 – 38).
Stále přetrvává agenda týkající se vydávání stanovisek pro Pozemkový fond ČR a Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, k možnostem majetkových převodů v rámci celého
správního území zdejšího stavebního úřadu. Dále byly poskytovány stanoviska a vyjádření nezbytná
pro předkládání žádostí o dotace a granty různých subjektů a organizací.
S ohledem na požadavky nové legislativy, stavební úřad spolupracoval s MěÚ Česká Lípa, na
stanovení hranic současného zastavěného území ve městě Ralsko, a obcích Brniště a Pertoltice pod
Ralskem.
V celém průběhu roku byla zajišťována předepsaná činnost týkající se statistického výkaznictví.
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V roce 2008 byly zahájeny práce na projednání konceptu nového územního plánu města Mimoň,
proběhlo veřejné ústní projednání, po shromáždění a posouzení předložených stanovisek a vyjádření
byly zahájeny práce pro přípravu materiálu návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu.
V rámci výkonu funkce silničního správního úřadu byla agenda prováděná převážně v rozsahu
povolování zvláštního užívání místních komunikací – překopy/protlaky – celkem bylo vydáno 49
rozhodnutí (v roce 2007 – 56), dále pak rozhodnutí týkající se povolování ukládání sítí do místních
komunikací a povolování připojování sousedních pozemků k místním komunikacím.
V rámci samostatné působnosti byly poskytovány úkony týkající se zejména spolupráce s ostatními
odbory úřadu, Odborem správy majetku v rozsahu konzultačních činností při prodeji, pronájmu či
nabývání majetku, dále pak při inventarizaci majetku města, s Odborem rozvoje města v rozsahu
konzultačních činností k plánovaným akcím a záměrům jak v rozsahu přípravy podkladů a
projektových dokumentací, či k uvádění staveb do provozu.
Dále mimo výše uvedené činnosti odbor zajišťoval kontaktní místo CZECH-POINT. Zde bylo
zajišťováno mimo standardní služby tohoto systému i dohledávání potřebných vstupních údajů pro
získání potřebných výpisů z evidence katastru nemovitostí, které na běžných kontaktních místech
nejsou dostupné.
Odbor dále zajišťuje přidělování čísel popisných na území města Mimoň, bylo přiděleno 7 nových
čísel popisných.
V úseku dopravy, byla v rámci samostatné působnosti zajišťována průběžná činnost související
s údržbou dopravního značení, v rozsahu kontrol, objednávek a přejímek provedených prací.
Proběhlo dokončení jednorázové akce kompletní výměny nevyhovujícího dopravního značení
v majetku města dle požadavků platné legislativy.
Byla zajišťována funkce a výstupy dopravní komise, byly plněny úkoly Rady města týkající se
projednání podnětů dopravní komise, občanů a organizací, v rozsahu přípravy podkladů,
předkládání žádostí k příslušným správním úřadům (Policie ČR, Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa)
k úpravě či doplnění DZ, včetně realizace. Za významnější počiny lze v této oblasti uvést zejména
vymezení zákazu parkování nákladních automobilů na území města. Byly zahájeny práce na
zpracování koncepce placeného stání v centrální části města, včetně všech souvisejících opatření.
Odbor spolupracoval, i když v minimální míře s ohledem na celkové zaměření na přípravě podkladů
pro zpracování rozpočtu města.
V celém průběhu roku byla zajišťována aktualizace dat do systému GIS (Gramis), včetně všech
dalších mapových podkladů, byly poskytovány možné datové výstupy, a shromažďování
dostupných dat to výše uvedeného systému.

Zpráva o činnosti odboru kultury
Personální situace:
-

1 pracovník informačního centra
3 pracovnice – MěK + kultura + památky + zpravodaj + publikační činnost
pomocní pracovníci: uklízečka knihovna, uklizečka DKR, promítač, správce, pokladní, 2x
šatnářka, 2x hasičský dozor
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Další činnost je zajišťována formou dohody o provedení práce.

Dům kultury Ralsko:
Služby a práce: finanční zajištění kulturních akcí, pronájmy sálu, ozvučení, poplatky (OSA, Dilia,
Intergram, Fond kinematografie), úklid. Odbor kultury vede evidenci a zajišťuje pronájem sálu
DKR pro kulturní, sportovní a společenské akce. Byla zaktualizována Směrnice na pronájem DKR.
Během roku se odehrálo 60 filmových představení, které navštívilo 2057 diváků. Příjmy ze
vstupného na filmová představení činily cca 110 tis., náklady na pronájem filmových kopií byly cca
98 tis. 14 představení bylo zrušeno z důvodu neúčasti diváků.
Další akce:
Zkoušky ochotníků
3x
Pronájem (ať už prodejní akce, kulturní program nebo pořad pro školy)
43x
Plesy
2x
Veřejná setkání (školní akademie, MěÚ apod.)
16x
Senioři - taneční zábavy
10x
ZaMě - zasedání
10x
Divadelní představení pořádané odborem kultury (dospělí i děti)
7x
Akce pro děti pořádané odborem kultury
5x
Akce DDM
3x
Šlapolet
5x
Hudební společenské večery pořádané odborem kultury
5x
Výstavy
2x
___________________________________________________________________________
Celkem
185
Plánované výdaje:
94,14

1 670 000,-Kč

Plánované příjmy: 360 000,151,82

Skutečné výdaje: 1 572 146,-Kč

Vyčerpáno

Skutečné příjmy: 546 543,-Kč

Splněno

(%):

(%)

:

Městská knihovna:
V rámci služeb pro občany - Czech POINT bylo vydáno 32 výstupů.
U příležitosti celostátní akce Březen – měsíc internetu měli nově registrovaní čtenáři zdarma
členský poplatek na 1 rok.
Na jaře se 2 pracovnice knihovny zúčastnily exkurze pořádané KVK Liberec do drážďanských
knihoven. Knihovna se podílela na propagaci knihy romské mimoňské spisovatelky Ireny Eliášové:
„Naše osada : Smutné, veselé i tajemné příběhy Romů“. Účast na Veletrhu dětské knihy v Liberci a
na Knižní veletrhu v Praze.
V dubnu knihovna zažádala o 20 knih z dotačního projektu MKČR „Česká knihovna“. Do konce
roku obdržela zdarma 17 titulů.
Z MK ČR, programu VISK 3 byla přidělena dotace 150 tis. na kompletní obměnu hardware a
software serveru a 5 PC (uživatelských stanic). Protože podmínkou grantu bylo, aby knihovna měla
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vlastní webové stránky, byly na konci prosince zprovozněny na adrese: www.knihovnamimon.cz.
Logo knihovny pro ně vytvořil známý malíř a ilustrátor Adolf Dudek.
Uskutečnily se tyto akce: 48 besed s MŠ a ZŠ, velikonoční dvoudenní dílna (děti zdobily různými
technikami vajíčka), 2 dějepisné besedy s Mgr. Ladislavem Smejkalem z Vlastivědného muzea a
galerie v České Lípě, 1 přednáška věnovaná tréninku paměti.
Značně přibyly výchovné akce pořádané pro školy, neboť prvňáčci se zapojili do celoroční akce,
která skončí pasováním na čtenáře v červnu 2009. V rámci Týdne knihoven navazovaly děti
z donesených provázků „Klubko přátel knihy“ a vyplňovaly anketní lístky o ceny.
Pracovnice knihovny se organizačně i vlastními výtvory podílely na obnovené místní tradici –
výstavě betlémů.
V listopadu 2008 začala rekonstrukce zázemí pro pracovnice knihovny v 1. patře budovy, což
s sebou neslo částečné omezení provozu oddělení pro dospělé. Úpravy a přestavba oddělení se
protáhnou i na začátek roku 2009. Rekonstrukce rovněž proběhla na sociálních zařízeních pro
návštěvníky knihovny.
Údaje ze statistického výkazu činnosti knihovny ukazují, že počet čtenářů vykázal oproti roku 2007
mírný nárůst (ze 409 na 416), což znamenalo zvýšený počet návštěv (z 4859 na 5084) a výpůjček (z
19788 na 22251).
Bylo získáno 782 nových knih, průběžným vyřazování bylo odepsáno (většinou jako opotřebované
nebo zastaralé) 539 knih. Stav fondu k 31.12.2008 činí 28156 svazků. Knihovna odebírá cca 60
titulů periodik, většinu z nich prostřednictvím levnějších remintend.

Plánované výdaje:

2 280 000,-Kč

Skutečné výdaje: 2 240 687,-Kč Čerpáno (%): 98,28

Plánované příjmy:

40 000,-Kč

Skutečné příjmy: 51 643,-Kč

Splněno (%): 129,11

Zpravodaj:
V roce 2008 vyšlo11 čísel Mimoňského zpravodaje v nákladu po 900 ks. Změnil se dodavatel tisku
– od ledna do června Tiskárna Ralsko, letní číslo zajišťoval Tisk Dominik Štefko, od září do
prosince na základě rozhodnutí RaMě Tiskárna Bor.
V roce 2008 bylo prodáno celkem 7566 ks zpravodaje z celkového nákladu 9900 ks. Část nákladu
byla zdarma rozeslána jako povinný výtisk knihovnám. Další část nákladu se rozesílá okolním
institucím a přikládá se k fakturám inzerentů. Zbylé výtisky se skladují a archivují pro případné
pozdější potřeby.
Plánované výdaje:

205 000,-

Plánované příjmy: 95 000,-

Skutečné výdaje: 203909,40 Čerpáno (% ): 99,47
Skutečné příjmy: 107 324,- Splněno (%): 112,97
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Informační centrum:
V roce 2008 využilo služeb informačního centra 3 255 návštěvníků.
Nové publikace:
Nové publikace: Skládačka „Z pověstí Mimoňska“, pohled Mimoně – novodobý, sada šesti
kolorovaných pohlednic Mimoně z let 1910 – 1925, kartičkové kalendáříky na rok 2009,
Dotisky: skládačka Boží hrob, publikace Obrázky staré Mimoně
Další: Banner pro prezentaci města ve stánku, dvě venkovní turistické informační tabule umístěné
do Vranova
Prezentace na internetu:
Informační centrum se v roce 2008 prezentovalo na těchto turistických serverech:
http://podralsko.mestomimon.cz/,
http://www.ceskolipsko.info/,
http://www.libereckozve.cz/,
http://www.nepropasni.cz/, http://www.kudyznudy.cz/, http://www.vyletnik.cz/.
Prezentace na veletrzích a turistických akcích:
Informační centrum se v roce 2008 aktivně zúčastnilo a propagovalo město na těchto veletrzích a
turistických akcích: Region Tour Brno, Veletrh cestovního ruchu v Drážďanech, Holiday World
Praha, Dny cestovního ruchu v Nové Bani – Slovensko.
Prezentace v turistických časopisech:
Město Mimoň a jeho okolí bylo v roce 2008 propagováno v těchto turistických časopisech:
Turistika, TIM (turistický informační magazín), Liberecký kraj (v příloze věnované cestovnímu
ruchu). Vybrané kulturní, společenské, nebo sportovní akce byly také prezentovány ve zpravodajích
okolních obcí.
Účast při kulturních akcích města:
Informační centrum se účastnilo v roce 2008 těchto akcí pořádaných městem Mimoň: Den města,
Halloween a výstava betlémů.
Srazy IC:
Informační centrum se v roce 2008 zúčastnilo čtyř setkání informačních center Českolipska a
jednoho setkání informačních center Libereckého kraje.
Tvorba nových webových stránek města:
Leden – září 2008: příprava a realizace nových webových stránek města Mimoně. Informační
centrum zajišťuje i provoz nových stránek.
Czech POINT:
Od 1.1.08 nová služba Czech POINT. Od ledna: Výpis trestního rejstříku, Výpis z katastru
nemovitostí, Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku. Od července 2008 pak přibyla možnost
učinit podání Živnostenskému úřadu k založení, nebo rozšíření živnosti. V roce 2008 bylo
v informačním centru vydáno 501 výpisů.
Vidimace, legalizace:
Od 22. října 2008 funguje v informačním centru další služba pro občany a tou je ověřování podpisů
a listin. Služba je poskytována ve všech pracovních dnech podle otvírací doby informačního centra.
Do konce roku bylo v informačním centru poskytnuto 412 ověření.
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Provoz Božího hrobu:
V roce 2008 byl areál Božího hrobu otevřen pro veřejnost od června do září každou sobotu a neděli
od 13,00 do 16,00 hod. Průvodcovské služby zajišťoval brigádník. V sezóně 2008 navštívilo Boží
hrob 233 návštěvníků (vstupenky: dětské 91 ks, dospělé 142 ks, celkem za 3 750,- Kč). Propagační
materiály města byly prodány v hodnotě 2 658,- Kč.
Další:
V červnu byla na Krajský úřad Libereckého kraje zaslána II. Monitorovací zpráva k projektu
„Zřízení stabilního pracoviště služeb cestovního ruchu pro Mikroregion Podralsko“. V listopadu
proběhla v informačním centru kontrola z Czech Tourismu ohledně udělení certifikátu pro provoz
na rok 2009. Kontrola proběhla v pořádku.
Plánované výdaje:

511 000,-

Plánované příjmy: 50 000,-

Skutečné výdaje: 488 440,59

Čerpání (%): 95,59

Skutečné příjmy: 80 940,50

Splněno (%):161,88

Další činnost odboru kultury:
Prostřednictvím letáčků, novin, rozesílaných plakátů a e-mailů byly pravidelně inzerovány kulturní
akce pořádané městem. Jako příloha lednového MZ byl vydán kalendář kulturních akcí.
Den města (kompletní organizace kulturních částí a propagace) : „Mimoňská dostihová pouť u
příležitosti Dne města.“ Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana
Pátek 8.8.2008
- Taneční zábava pro seniory. Dům kultury Ralsko 15,00 – 18,00 hod.. Vstup zdarma
Sobota 9.8.2008
- Odhalení pamětní desky Karla Kosky. ul. Mírová č.p. 123 v 10,00 hod.
- Zpřístupnění areálu Božího hrobu. 9-12 13-16 hod. (vstup zdarma)
- Výstup na kostelní věž 10-16 hod.
- Dostihový areál. 12,00 – 18,00 hod. Vstupné 50 Kč dospělí, 10 Kč děti
- MINIFEST: Dům kultury Ralsko od 17,00 hod. Vstup zdarma
- Ohňostroj od cca 22,00 z věže kostela
Neděle 10.8.2008
- Zpřístupnění areálu Božího hrobu. 9-12 13-16 hod. (vstup zdarma)
- Výstup na kostelní věž 10-16 hod.
- Dostihový areál. 12,00 – 18,00 hod. Vstupné 50 Kč dospělí, 10 Kč děti
- Písně v průběhu staletí. Koncert v kostele. Vstupné dobrovolné.
Další:
- vlajková výzdoba města, reklamní spoty v rádiu Crystal + reklama noviny, plakáty,
letáčky,
pozvánky
Další akce odboru kultury:
- Halloween - celodenní akce pořádaná ve spolupráci s DDM Vážka. Akce se skládá ze dvou
částí – dopoledního pohádkového putování parkem a lampiónového průvodu zakončeného
večerní halloweenskou diskotékou v DKR. Přes 100 soutěžících dětí.
- Zpívání pod Vánočním stromem – organizace v součinnosti se ZŠ a MŠ
- Vánoční koncerty v kostele – 2x
- Crystal Chor 2008 – festival; účast mezinárodních pěveckých sborů, konáno v kostele
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-

Výstava betlémů – kompletní organizační zajištění; cca 700 návštěvníků a byla veřejností
hodnocena velice kladně. Příjem z vybraného dobrovolného vstupného činil 7151,- Kč.
Vystaveno 96 betlémů.

Památky:
- granty - spolupráce s ORM, s Obrodou ; věcné zpracování žádosti o dotaci na obnovu
márnice
- Obnova vršku Kalvárie – realizace Mimoňská obroda, vyúčtování provedl OK
- Zavedena a průběžně zpracovávána evidence válečných pomníků města
- průběžná jednání s památkovým odborem Č. Lípa – získávání posudků na záměry
restaurování památek
- s Komitétem pro válku 1866 realizována pamětní tabule v parčíku u Špitálu
- vyřízení žádosti církve římskokatolické o příspěvek na opravu sochy sv. Kateřiny
- spoluúčast na tvorbě smlouvy s církví římskokatolickou na spolupráci při údržbě památek
- spoluorganizace odhalení památníků obětem 1. svět. války; shromažďování dokumentů pro
připravovanou turistickou tabuli k tomuto místu
Za spolupráce s p. Smejkalem průběžně zpracováván překlad Tilleho kroniky a zároveň jednání o
přípravě nové knihy o dějinách města.
Špitál – muzeum:
V září roku 2008 obdrželo Město Mimoň informaci o výsledku jednání Monitorovacího výboru
OPPS ČR-PR, na základě kterého došlo ke schválení projektu. V souladu se schváleným
harmonogramem projektu proběhla dne 20.10.2008 první koordinační schůzka mezi zástupci Města
Mimoně, Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa, Národního památkového ústavu Liberec a
Ministerstva kultury ČR Praha, která se týkala přípravy náplně muzea. Předmětem této
koordinační schůzky bylo získání prvotních informací ke způsobu zřízení muzea, jeho evidence,
způsobu jeho budoucího financování. Dalším bodem koordinační schůzky byla vlastní náplň muzea.
Nedošlo k definitivnímu rozhodnutí o náplni muzea.
-

muzejní povahy
Akreditovaný seminář: Praktické zkušenosti s vedením Zpravodaje
Školení Certifikát Czech POINT
Průběžně se účastní výuky angličtiny

Letní kino :
Nebyly realizovány žádné akce, areál průběžně udržován správcem
Vize 2009:
Odbor kultury by v letošním roce chtěl nadále zlepšovat a rozšiřovat svoji činnost. Rádi bychom
pokračovali v obnově kulturních památek, rozšiřování nabídky kulturních programů, vydávání
propagačních materiálů města. a pod. V plánu je vydání Tilleho kroniky a vytvoření makety knihy
mapující historii města.
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