MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III
ZÁPIS
z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň
Přítomni: Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser,
Nepřítomen: Mgr. Konopiský, R. Zubko
1. Program jednání
Ing. Baloun: Navrhuji vyřadit bod 4k), ať toto OSM řeší dle ubytovacího řádu.
R17/537
Program jednání
1) Projednání a schválení programu jednání
2) Podání informace - velkovýkrmna prasat
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení
4) Bytové a nebytové hospodářství (a – p)
5) Okrouhlická 81 - odkoupení podílu - Lucie Ferková
6) Smlouva o dílo-servis výtahu-OTIS-doplnění
7) COOP Dvůr Králové – Dohoda o užívání části pozemku – chodník
8) Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1626, Lampa, z.s.
9) Informace – přesun mezi položkami
10) Dodatek k rámcové smlouvě – Metronet
11) Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za I.
pololetí 2017
12) Mimoňská komunální, a. s. – Valná hromada
13) Jmenování poradních orgánů RM na období 07-12/2017
14) Logistické centrum Mimoň
15) Změny rozpočtu:
a) dotace z ÚP na financování VPP a SÚPM
b) dotace pro Sociální služby Města Mimoň
c) změna zatřídění výdaje – transfer odborové organizaci
16) Informace – pojistná událost ZUŠ Mimoň
17) Smlouva o reklamě Energie Holding, a. s.
18) Asekol - dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
19) Povolení sportovní akce - Dostihový den červenec
20) Prověření stávajícího konceptu parkování v centru města
21) Doadtek č. 1 ke SoD – Oprava ohradní zdi parku
22) Dodatek č. 1 ke SoD – Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická
23) Platební výměr v souvislosti s vyměřením penále FÚ
24) Výběr zhotovitele - Parkovací stání v ulici Hvězdovská
25) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem učeben v Gymnáziu Mimoň za účelem
zřízení volebních místností pro volby v roce 2017
26) Výběr zhotovitele - Oprava přípojek uličních vpustí v ulicích Komenské a
Růžová
27) Záměr pronájmu Malá 181, Mimoň
28) Odsouhlasení soupisu prací k VŘ - likvidace areálu letního kina
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29) Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů a snížení financování města –
Dotace na výkon sociální práce
30) Výběr zhotovitele - poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň – II
31) Poskytnutí daru za dlouholetou činnost v Komisi pro občanské záležitosti
32) Poskytnutí daru – kamenná svatba, manželé Svobodovi
33) Poskytnutí věcného daru
Hlasování

pro
proti
zdržel se
nepřítomen
2. Podání informace – velkovýkrmna prasat

3
0
0
2 (Mgr. Konopisky, R. Zubko)

23.06.2017 se dostavil zástupce firmy Thorilex a sdělil, že vede jednání s bankou o
podmínkách úvěru a požádal o vyjasnění podmínek pro připojení areálu na bývalé rybníky,
na plyn a další vrt pro posílení zdroje vody.
3. Zpráva o kontrole plnění usnesení
R17/538
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování

pro
proti
zdržel se
nepřítomen

3
0
0
2 (Mgr. Konopisky, R. Zubko)

Mgr. Konopiský je již přítomen – přítomni 4 radní
4. Bytové a nebytové hospodářství (a – q)
a) Vydání souhlasu s přidělením bytu – Jakub Bartoš
R17/539
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Jakub Bartoš
1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu Jakubu Bartošovi, trvale bytem Sídliště
pod Ralskem 631, 471 24 Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice
č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s.
2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen
Usnesením Rady R16/241 ze dne 21.3.2016) s panem Jakubem Bartošem 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
nepřítomen

4
0
0
1 (R. Zubko)

b) Vydání souhlasu s přidělením bytu – Pavel Bily
F. Kaiser: Odložil bych to o 3 měsíce, abychom zjistili, zda bude mít stabilní příjem.
Původní návrh usnesení nebyl přijat:
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Vydání souhlasu s přidělením bytu – Pavel Bily
1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu Pavlu Bilymu, trvale bytem Střelnice 2290, 470
01 Česká Lípa, 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 Pavlem Bilym 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
nepřítomen

0
4
0
1 (R. Zubko)

Nový návrh usnesení byl přijat:
R17/540
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Pavel Bily
Rada města Mimoň odkládá projednání účasti pana Pavla Bilyho, trvale bytem
Střelnice 2290, 470 01 Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice
č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s.
Z: OSM T: 25.09.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

c) Vydání souhlasu s přidělením bytu – Radka Čeriová
R17/541
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Radka Čeriová
1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní Radce Čeriové, bytem Pertoltice pod
Ralskem 167, 471 24 Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice
č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s.
2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen
Usnesením Rady R16/241 ze dne 21.3.2016) s paní Radkou Čeriovou 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
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

d) Vydání souhlasu s přidělením bytu – Kalejová Helena
F. Kaiser: Navrhuji neschválit. Měli by svou životní situaci řešit s předstihem.
Původní návrh usnesení nebyl přijat
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Kalejová Helena
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1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní Heleně Kalejové, bytem Okrouhlická 78, 471 24
Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2
z majetku města Mimoň a MK a.s.
2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením
Rady R16/241 ze dne 21.3.2016) s paní Helenou Kalejovou 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
nepřítomen

0
4
0
1 (R. Zubko)

Nový návrh usnesení byl přijat:
R17/542
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Kalejová Helena
Rada města Mimoň neschvaluje účast paní Heleně Kalejové, bytem Okrouhlická 78,
471 24 Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o
velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s.
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

e) Vydání souhlasu s přidělením bytu – Ondřej Kučírek
Ing. Baloun: Upravit usnesení přímo na konkrétní byt – viz důvodová zpráva
Původní návrh usnesení nebyl přijat:
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Ondřej Kučírek
1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu Ondřeji Kučírkovi, bytem Hornická 300, 471 27
Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o
velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s.
2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením
Rady R16/241 ze dne 21.3.2016) s panem Ondřejem Kučírkem 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
nepřítomen

0
4
0
1 (R. Zubko)

Nový návrh usnesení byl přijat:
R17/543
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Ondřej Kučírek
Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3, Nám. J. Fučíka 155
v Mimoni z majetku města Mimoň od 1.7.2017 panu Ondřeji Kučírkovi, bytem Hornická
300, 471 27 Stráž pod Ralskem a ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.
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Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

f) Vydání souhlasu s přidělením bytu – Alina Supruková
R17/544
Vydání souhlasu s přidělením bytu – Alina Supruková
1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní Alině Suprukové, bytem Letná 229, 471 24
Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti
1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s.
2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen
Usnesením Rady R16/241 ze dne 21.3.2016) s paní Alinou Suprukovou 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
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

g) Přidělení bytu č. 6 - Malá 140 – Efler Petr
R17/545
Přidělení bytu č. 6 - Malá 140 – Efler Petr
Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu č.6, o velikosti 4+kk, Malá ul.140 v Mimoni
z majetku města Mimoň od 1.7.2017 panu Petru Eflerovi , bytem Nový Luhov 16, 471 29
Brniště a ukládá starostovi smlouvu o nájmu bytu, která je přílohou tohoto usnesení,
podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

h) Přidělení bytu č. 11 - Malá 140
Ing. Baloun: + Ing. Schleier: Jsem pro p. Kábelovou
- návrh usnesení byl upraven
R17/546
Přidělení bytu č. 11 - Malá 140
Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu č. 11, o velikosti 2+kk, Malá ul.140 v
Mimoni z majetku města Mimoň od 1.7.2017 paní Nikole Kábelové , bytem Hvězdovská
156, 471 24 Mimoň a ukládá starostovi smlouvu o nájmu bytu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat.
Z: starosta T:
10.07.2017
Hlasování

pro
3
proti
0
zdržel se
1 (F. Kaiser)
nepřítomen 1 (R. Zubko)
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i) Žádost o výměnu bytu – Rozálie Horváthová
R17/547
Žádost o výměnu bytu – Rozálie Horváthová
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní Rozálii Horváthové, bytem
Ralsko, Ploužnice 344, 471 22 Ralsko, výměnu bytu č. 8, o velikosti 1+1 na Ploužnici,
za byt o max. velikosti 1+1 v Mimoni.
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

j) Žádost o výměnu bytu – Yelena Rambaussik
F. Kaiser: Ať si požádá o výměnu bytu na Ploužnici.
Návrh usnesení nebyl přijat:
Žádost o výměnu bytu – Yelena Rambaussik
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní Yeleně Rambaussik, bytem Ralsko,
Ploužnice 329, 471 22 Ralsko, výměnu bytu č. 7, o velikosti 1+2 na Ploužnici, za byt o max.
velikosti 1+3 v Mimoni.
Hlasování

pro
proti
zdržel se
nepřítomen

1 (Ing. Schleier)
0
3
1 (R. Zubko)

k) Uznávací prohlášení – Hedvika Čopáková
Ing. Baloun: Příště předkládat uznávací prohlášení až potom, co prokážou samostatnou
snahu o splácení dluhu.
F. Kaiser: Dal bych ji smlouvu na dva měsíce.
Ing. Baloun: Navrhuji dát jí smlouvu do 31.08.2017
- návrh usnesení byl upraven
R17/548
Uznávací prohlášení – Hedvika Čopáková
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s
přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši 43.369,21 Kč s paní Hedvikou Čopákovou,
bytem Ploužnice 348, 471 22 Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je
přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření nové smlouvy o nájmu
bytu č. 13 o velikosti 1+3, Ploužnice 348, 471 22 Ralsko s paní Hedvikou Čopákovou na
období od 1.7.2017 do 31.08.2017 a ukládá starostovi nájemní smlouvu, která je
přílohou tohoto usnesení podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
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l) Uznávací prohlášení – Milena Lundáková
F. Kaiser: Až bude předkládána další nájemní smlouva, tak ať je zde uvedeno, jestli dluh
pravidelně splácí a kolik již bylo splaceno.
R17/549
Uznávací prohlášení – Milena Lundáková
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s
přijetím návrhu na úhradu dluhu ve výši 16.887 Kč s paní Milenou Lundákovou, bytem
Ploužnice 345, 471 22 Ralsko a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je
přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

m) Dohoda o zániku nájmu bytu – Petr Zboroň
R17/550
Dohoda o zániku nájmu bytu – Petr Zboroň
Rada města Mimoň schvaluje Dohodu o zániku nájmu pana Petra Zboroně na byt č.12
o velikosti 1+2, Ploužnice 345, 471 22 Ralsko ke dni 30.6.2017 a ukládá starostovi
města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

n) Nájemní smlouva - dotační byt – Lucie Pomajbová
R17/551
Nájemní smlouva - dotační byt – Lucie Pomajbová
Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy
o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od 1.7.2017 do 30.6.2018 s paní Lucií
Pomajbovou, Malá 140, 471 24 Mimoň
a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

o) Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 1 měsíc
R17/552
Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 1 měsíc
Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatků ke smlouvě o nájmu bytu na dobu
určitou 1 měsíce od 1.7.2017 do 31.7.2017 s těmito nájemníky:
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Sebastian Radič, Ploužnice 328, 471 22 Ralsko
Petra Zakouřilová, Ploužnice 331, 471 22 Ralsko
a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

p) Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 3 měsíce
F. Kaiser: Já bych jim dal smlouvy pouze na 2 měsíce.
- návrh usnesení byl upraven
R17/553
Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 2 měsíce
Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatků ke smlouvě o nájmu bytu na dobu
určitou 2 měsíců od 1.7.2017 do 31.08.2017 s těmito nájemníky:
Julius Turko, Hvězdovská 142, 471 24 Mimoň
MAESTOSO Luna spol.s r.o., Okrouhlická 144, 471 24 Mimoň
Josef Kondáš, Ploužnice 324, 471 22 Ralsko
Natalia Paulava, Ploužnice 339, 471 22 Ralsko
Ladislav Doleček, Ploužnice 344, 471 22 Ralsko
Zdenka Giňová, Ploužnice 347, 471 22 Ralsko
Marek Čurej, Ploužnice 345, 471 22 Ralsko
a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
Mgr. Konopiský není přítomen – přítomni 3 radní

5. Okrouhlická 81 – nabídka odkoupení podílu 1/12 od Lucie Ferkové – kupní smlouva
R17/554
Okrouhlická 81 – nabídka odkoupení podílu 1/12 od Lucie Ferkové – kupní smlouva
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy kupní smlouvu na 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
Lucie Ferkové, bytem Deštná 6, 472 01 Dubá, za cenu 20.000,- Kč, v předloženém znění
a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta T: 28.08.2017
Hlasování

pro
3
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 2 (R. Zubko, Mgr. Konopiský)
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Mgr. Konopiský je již přítomen – přítomni 4 radní
6. Smlouva o dílo – servis výtahu – budova MěÚ Mírová 121, Mimoň – doplnění
Ing. Baloun: Já jsem pro Schindlera. Rozdíl ve výdajích není významný natolik, aby servis
dělala jiná firma než dodavatel zařízení. V případě potíží s technikem firmy budeme jednat
s oblastním ředitelem.
Původní návrh usnesení nebyl přijat:
Smlouva o dílo – servis výtahu – budova MěÚ Mírová 121, Mimoň – doplnění
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření smlouvy o dílo na servis a
opravy zdvihacího zařízení (výtahu) s firmou OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45,
69002 Břeclav, IČ 42324254, v předloženém znění a ukládá starostovi města smlouvu, která
je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Z: starosta
T: 14.08.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se
nepřítomen

0
4
0
1 (R. Zubko)

Nový návrh usnesení byl přijat:
R17/555
Smlouva o dílo – servis výtahu – budova MěÚ Mírová 121, Mimoň – doplnění
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření smlouvy o dílo na servis a
opravy zdvihacího zařízení (výtahu) s firmou SCHINDLER CZ a.s., se sídlem Řevnická
170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010.
Z: starosta T: 14.08.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

7. Dohoda o užívání části pozemku 2250/2, k.ú. Mimoň ve vlastnictví COOP - doplňující
informace
R17/556
Dohoda o užívání části pozemku 2250/2, k.ú. Mimoň ve vlastnictví COOP - doplňující
informace
Rada města Mimoň bere na vědomí doplňující informace k uzavření Dohody o užívání
části pozemku pč. 2250/2 v k.ú. Mimoň s COOP Dvůr Králové n. L, IČ 00032204, se
sídlem Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a ukládá odboru správy
majetku připravit návrh Smlouvy se smlouvou budoucí o zřízení služebnosti chůze po
části pozemku pč. 2250/2 v k.ú. Mimoň na nejbližší jednání ZM.
Z: OSM T: 07.09.2017
Hlasování
pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
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8. Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1626, část o výměře 4300 m2 v k.ú. Mimoň –
Lampa, z.s.
Ing. Baloun: Já bych byl pro to, aby v souladu s územním plánem tam byly zahrádky. Jsem
pro variantu A + úkol pro OSM: připravit návrh rozčlenění pozemku pro účely zřízení
zahrádek
- návrh usnesení byl upraven – schválena varianta A) + doplněno dle důvodové zprávy pro
variantu A
R17/557
Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1626, část o výměře 4300 m2 v k.ú. Mimoň –
Lampa, z.s.
Rada města Mimoň neschvaluje záměr zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 1626,
ostatní plocha, v k. ú. Mimoň, část o výměře cca 4300 m², za účelem užívání jako
manipulační plocha a ukládá Odboru správy majetku připravit materiál s rozčleněním
pozemku k pronájmu za účelem zřízení zahrádek.
Z: OSM T: 23.10.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

9. Informace – přesun mezi položkami rozpočtu v rámci zastupitelstvem města schválených
závazných ukazatelů
R17/558
Informace – přesun mezi položkami rozpočtu v rámci zastupitelstvem města schválených
závazných ukazatelů
Rada města Mimoně bere na vědomí informaci o přesunech finančních prostředků
mezi položkami v rámci OdPa 6112 Zastupitelstva obcí a OdPa 6171 Činnost místní
správy z důvodu správného zařazení výdajů na příslušné položky rozpočtové skladby
dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

10. Dodatek k rámcové smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb č. 2010083102
R17/559
Dodatek k rámcové smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb č. 2010083102
Rada města Mimoň schvaluje dodatek k Rámcové smlouvě o poskytování
telekomunikačních služeb č. 2010083102 s dodavatelem METRONET s.r.o., Maltézské
nám. 537/4, 118 00 Praha 1, IČ 26762544, DIČ CZ26762544 ze dne 27. 6. 2016, kterou je
příloha Technická specifikace služeb (TSS), kterou se rozšiřují datové služby - internet
o Hasičskou zbrojnici, Tyršovo nám. 70, Mimoň a ukládá starostovi města TSS,
podepsat. TSS je přílohou tohoto usnesení.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
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R. Zubko je již přítomen – přítomno 5 radních
11. Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za I. pololetí 2017
- projednáno bez přítomnosti zapisovatelky a Mgr. Tvrzníkové (tajemnice)
Mgr. Tvrzníková: Připomínám, že nastavený systém pro stanovení odměn ředitelů je
nefunkční. Lze jej podpůrně využít pro stanovení nenárokové složky platu – osobní příplatek
a příplatek za vedení, ne však pro mimořádné odměny dle § 134 Zákoníku práce. Doporučuji
pro další období jiný systém
ZŠ a MŠ Mírová: původní návrh 45.000,-- Kč – schváleno: 40.000,-- Kč
ZŠ a MŠ Pod Ralskem: původní návrh 35.000,-- Kč – schváleno: 30.000,-- Kč
Zahradnictví Mimoň: původní návrh: 30.000,-- Kč – schváleno: 30.000,-- Kč – s tím, že
budou řediteli sděleny připomínky z hlediska zisku a zastupitelnosti
Sociální služby města Mimoň: původní návrh: 40.000,--Kč – schváleno: 40.000,-- Kč
ZUŠ V. Snítila: původní návrh: 25.000,-- Kč – schváleno: 25.000,-- Kč
R17/560
Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za I. pololetí 2017
Rada města Mimoně schvaluje mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací
zřízených městem Mimoň za období I. pololetí 2017 dle schválených kritérií radou
města ze dne 27.05.2009 pod čj. R09/388. Podklady k udělení odměny uloženy
v osobních spisech ředitelů p.o.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

Mgr. Konopiský a R. Zubko nejsou přítomni – přítomni 3 radní
12. Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ
25009133, se sídlem Mírová 76/III, Mimoň
R17/561
Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ 25009133,
se sídlem Mírová 76/III, Mimoň
Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská
komunální a.s., IČ 25009133, se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář
společnosti:
a) bere na vědomí
1.
zprávu představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku k 31.12.2016
2.
zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 a
informace o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl.
zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
b) schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.

řádnou účetní uzávěrku za rok 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku
odměny členů představenstva a dozorčí rady
auditora pro audit účetní závěrky za rok 2017
odměny členů představenstva a dozorčí rady
smlouvy o výkonu funkce členů DR – Bc. Petr Slavík, Petr Vrba
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dle příloh důvodové zprávy.
Hlasování

pro
3
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 2 (Mgr. Konopiský, R. Zubko)
Mgr. Konopiský je již přítomen – přítomni 4 radní

13. Jmenování poradních orgánů Rady města Mimoň na období 7 – 12/2017
R17/562
Jmenování poradních orgánů Rady města Mimoň na období 7 – 12/2017
Rada města Mimoň schvaluje dle Směrnice č. 14/2014 Pravidla pro činnost poradních
orgánů Rady města Mimoň a pro odměňování členů těchto orgánů, na období 07 –
12/2017, 3 člennou hodnotící komisi ve složení:
Ing. Miroslav Schleier
René Zubko
Bc. Petr Slavík

předseda
člen
člen

Hlasování

pro
3
proti
0
zdržel se
1 (Ing. Schleier)
nepřítomen 1 (R. Zubko)

14. Logistické centrum Mimoň
Mgr. Konopiský: Nevidím v tom žádný přínos pro město.
F. Kaiser: Bude zde možnost zaměstnání pro cca 20 lidí.
Ing. Baloun: V duchu důvodové zprávy bude firmě zasláno zdůvodnění.
R17/563
Logistické centrum Mimoň
Rada města Mimoně vydává nesouhlasné stanovisko k projektové studii Logistické
centrum Mimoň, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování

pro
3
proti
0
zdržel se
1 (F. Kaiser)
nepřítomen 1 (R. Zubko)
R. Zubko je již přítomen – přítomno 5 radních

15. Změny rozpočtu:
a) Změna rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování – příjem dotací z Úřadu práce na
financování VPP a SÚPM
R17/564
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování – příjem dotací z Úřadu práce na
financování VPP a SÚPM
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. Rxx - navýšení
příjmů a snížení financování o 500 tis. Kč – dotace na veřejně prospěšné a
společensky účelná pracovní místa práce dle přílohy důvodové zprávy.
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Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

b) Změny rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň
R17/565
Změny rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. xx – navýšení
příjmů a výdajů o 2.071.600 Kč – dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

c) Změna rozpočtu – změna zatřídění výdaje na paragraf u transferu odborové organizaci
R17/566
Změna rozpočtu – změna zatřídění výdaje na paragraf u transferu odborové organizaci
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. Rxx – změna
zatřídění na paragraf u výdajů na transfer odborové organizaci – snížení výdajů o 15
tis. Kč na § 6171 a navýšení výdajů na § 3639 o 15 tis. Kč.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

16. Informace – pojistná událost ZUŠ Mimoň
Ing. Baloun: Doporučuji nevymáhat a nechat to na řediteli PO.
Ing. Baloun + R. Zubko: Jsem pro dát to rovnou do ZaMě bez bodu č. 2 ( částka 50.000,-Kč)
Ing. Schleier: Doporučuji přijmout opatření na další zimu.
Původní návrh usnesení nebyl přijat:
Informace – pojistná událost ZUŠ Mimoň
1. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o pojistné události ze dne 14. 2. 2017.
2. Rada města Mimoň v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje škodní komisi a jmenuje
předsedu a členy ve složení:
3. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň nevymáhat/vymáhat částku
ve výši:50.000 Kč.
Hlasování
pro
0
proti
5
zdržel se
0
Nový návrh usnesení byl přijat:
R17/567
Informace – pojistná událost ZUŠ Mimoň
1. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o pojistné události ze dne 14. 2. 2017.
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2. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň nevymáhat částku ve
výši: 50.000 Kč po řediteli ZUŠ Václava Snítila, příspěvkové organizace, Mírová 119,
471 24 Mimoň.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

17. Smlouva o reklamě ENERGIE Holding a.s.
R17/568
Smlouva o reklamě ENERGIE Holding a.s.
Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o reklamě s ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova
339/5, Praha 5, 150 00, IČO: 27594301, a ukládá starostovi města smlouvu, která je v
příloze, podepsat.
Z: starosta T: 30.06.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

18. Asekol – dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
R17/569
Asekol – dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy číslo 00260746_01_zoz_2008ak8a
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s. (dříve ASEKOL
s.r.o.) se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 27373231 a
ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat v předloženém
znění.
Z: vedoucí OVDZaŽP T: 15.9.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

19. Povolení sportovní akce – Dostihový den
R17/570
Povolení sportovní akce – Dostihový den
Rada města Mimoň v souladu s §9 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) schvaluje místo konání a akci
„Dostihový den“, která se uskuteční dne 15.7.2017 na území města Mimoň, jejímž
pořadatelem je společnost Jezdecký a dostihový spolek Mimoň IČ: 056 88 191, se
sídlem Okrouhlická 144, 471 24 Mimoň dle důvodové zprávy.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

R. Zubko není přítomen – přítomni 4 radní
20. Prověření stávajícího konceptu parkování v centru města.
F. Kaiser: Jsem pro solární parkovací automaty.
Ing. Baloun: Doplnit usnesení - ….a ukládá zpracovat zadání pro zpracování projektové
dokumentace - ORM
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- návrh usnesení byl upraven – dle Ing. Balouna
R17/571
Prověření stávajícího konceptu parkování v centru města.
Rada města Mimoň bere na vědomí dokument: „Prověření stávajícího konceptu
parkování v centru města“ a ukládá zpracovat zadání pro zpracování projektové
dokumentace.
Z: ORM T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou C.Bau spol. s r. o., na akci: „OPRAVA OHRADNÍ
ZDI PARKU NA PARCELE Č. 2090 V K. Ú. MIMOŇ“
R17/572
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou C.Bau spol. s r. o., na akci: „OPRAVA OHRADNÍ
ZDI PARKU NA PARCELE Č. 2090 V K. Ú. MIMOŇ“
Rada města Mimoň schvaluje:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou - C. Bau spol. s r. o., zastoupená Ing.
Miroslavem Píškem se sídlem: Pod vsí 256, 149 00 Praha 4, IČ 61329568 na akci:
„OPRAVA OHRADNÍ ZDI PARKU NA PARCELE Č. 2090 V K.Ú. MIMOŇ“
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o. na akci:
„Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická“
Ing. Baloun: Dokončit připravenost – DIO, vyjasnit stanovisko s KSSLK a objížďku – posunutí
termínu – úkol pro ORM
R17/573
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o. na akci: „Rekonstrukce
chodníku v ulici Svébořická“
Rada města Mimoň schvaluje: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou: Stavební firma
Bardzák s.r.o. se sídlem Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001 na
akci: „Rekonstrukce chodníku v ulici Svébořická“
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
R. Zubko je již přítomen – přítomno 5 radních

23. Platební výměr v souvislosti s vyměřením penále FÚ ČR v celkové výši 5.784,- Kč
R17/574
Platební výměr v souvislosti s vyměřením penále FÚ ČR v celkové výši 5.784,- Kč
Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o výsledku následné kontroly FÚ ČR
v souvislosti s vyúčtování dotace Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň
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(reg.č.CZ.1.04/4.1.01./69.00067) a ukládá FO MěÚ Mimoň vyměřené penále v celkové
výši 5.784,- Kč zaplatit.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

24. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Parkovací stání v ulici Hvězdovská
Ing. Baloun: Doplnit usnesení - … a ukládá starostovi města smlouvu podepsat po vyjasnění
schodiště k RD čp. 147
R17/575
Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Parkovací stání v ulici Hvězdovská
1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit
veřejnou zakázku: Parkovací stání v ulici Hvězdovská firmě Jaroslav Turták, nám. Míru
157, 471 25 Jablonné v Podještědí. Celková cena díla je 199 515,14 Kč vč. DPH.
2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Parkovací stání
v ulici Hvězdovská firmě Jaroslav Turták, nám. Míru 157, 471 25 Jablonné v Podještědí
a ukládá starostovi města smlouvu podepsat po vyjasnění schodiště k RD čp. 147
Z: starosta T: 30.06.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

25. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem učeben v Gymnáziu Mimoň za účelem zřízení
volebních místností pro volby v roce 2017
R17/576
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem učeben v Gymnáziu Mimoň za účelem zřízení
volebních místností pro volby v roce 2017
Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu učeben
s Gymnáziem Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, se sídlem Letná 263, 471 24
Mimoň, IČ 00828840 za účelem zřízení volebních místností a ukládá starostovi města
nájemní smlouvu podepsat. Nájemní smlouva je přílohou tohoto usnesení.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

26. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava přípojek uličních vpustí v ulicích
Komenské a Růžová
R17/577
Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava přípojek uličních vpustí v ulicích
Komenské a Růžová
1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit
veřejnou zakázku: Oprava přípojek uličních vpustí v ulicích Komenské a Růžová firmě
ŠEBESTA VHS, v. o. s., Želivského 4603/14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 413 27
837. Celková cena díla je 206 939 Kč vč. DPH.
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2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava přípojek
uličních vpustí v ulicích Komenské a Růžová firmě ŠEBESTA VHS, v. o. s., Želivského
4603/14a, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 413 27 837 a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Z: starosta T: 30.06.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

R. Zubko není přítomen – přítomni 4 radní
27. Záměr pronájmu Malá 181, Mimoň – VLS, Mimoň
R17/578
Záměr pronájmu Malá 181, Mimoň – VLS, Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout
prostory určené k podnikání v objektu Malá 181, Mimoň III, 474 24 Mimoň, který je
součástí pozemku pč.161, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mimoň, 2. a 3. patro
objektu, na dobu určitou maximálně 1 rok, za cenu 400,- Kč/m2 ročně pro kancelářské
prostory a za cenu 250 Kč/m2 ročně za ostatní prostory (chodby, sklady, soc. zařízení),
a to jako dočasné náhradní prostory po dobu rekonstrukce vlastní budovy na základě
žádosti Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Mimoň.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)

28. Odsouhlasení soupisu požadovaných prací jako podklad k zadávací dokumentaci
veřejné zakázky: „Likvidace areálu letního kina v Mimoni“
Ing. Baloun: Změna usnesení: …a ukládá rozdělit řešení na dvě části : 1. oplocení zámecké
zdi, 2. zbylá část areálu a takto připravit VŘ
F. Kaiser: Doporučuji obnovení zámecké zdi rozšířit i o část proti zámeckého rybníku.
- návrh usnesení byl upraven – doplněn bod č. 2
R17/579
Odsouhlasení soupisu požadovaných prací jako podklad k zadávací dokumentaci veřejné
zakázky: „Likvidace areálu letního kina v Mimoni“
1. Rada města Mimoň souhlasí s předloženým soupisem požadovaných prací jako
podklad k zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Likvidace areálu letního kina
v Mimoni“ a ukládá ORM zajistit vypsání VŘ ve spolupráci s manažerem VZ.
Z: ORM + manažer
VZ T: 15.07.2017
2. Rada města Mimoň ukládá Odboru rozvoje města rozdělit řešení veřejné zakázky
„Likvidace areálu letního kina v Mimoni na dvě části: 1. oplocení v úseku zámecké zdi
a 2. ostatní části areálu letního kina a připravit v tomto znění VŘ ve spolupráci
s manažerem VZ.
Z: ORM + manažer VZ T: 15.07.2017
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
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R. Zubko je již přítomen – přítomno 5 radních
29. Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů a snížení financování města – Dotace na
výkon sociální práce
R17/580
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů a snížení financování města – Dotace na výkon
sociální práce
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. Rxx – navýšení
příjmů o 247.500,- Kč, navýšení výdajů o 16.500,- Kč a snížení financování města o
231.000,- Kč – příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon
sociální práce dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

R. Zubko není přítomen – přítomni 4 radní
30. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: poskytování bezpečnostních služeb pro
město Mimoň - II
R17/581
Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: poskytování bezpečnostních služeb pro
město Mimoň - II
1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit
veřejnou zakázku: poskytování bezpečnostních služeb pro město Mimoň firmě
FORCORP GROUP spol. s.r.o., Hamerská 812, 772 06 Olomouc - Holice, IČO 278
41 031. Celková cena je 2 116 653 vč. DPH.
2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb pro
město s firmou FORCORP GROUP spol. s.r.o., Hamerská 812, 772 06 Olomouc Holice, IČO 278 41 031.
Hlasování

pro
4
proti
0
zdržel se
0
nepřítomen 1 (R. Zubko)
R. Zubko je již přítomen – přítomno 5 radních

31. Poskytnutí daru za dlouholetou činnost v Komisi pro občanské záležitosti
Ing. Schleier: Navýšil bych dar na 2.000,-- Kč, vzhledem k tomu, že jak dlouho vykonávala
tuto funkci.
- návrh usnesení byl upraven – zvýšena cena daru na 2.000,-- Kč
R17/582
Poskytnutí daru za dlouholetou činnost v Komisi pro občanské záležitosti
Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 2.000,- Kč + květina za
dlouholetou činnost v Komisi pro občanské záležitosti paní Hedě Gragorové, Sídliště
pod Ralskem 565, Mimoň z 6112/5194 org. 890, dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu města nákupem tohoto daru.
Z: starosta T: 10.07.2017
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Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

32. Poskytnutí daru – kamenná svatba, manželé Svobodovi
R17/583
Poskytnutí daru – kamenná svatba, manželé Svobodovi
Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 1.000,- Kč + květina
manželům Svobodovým, bytem Vranovská 648, Mimoň z 3399/5194 org. 869 k výročí
svatby, dle důvodové zprávy a pověřuje správní odbor města nákupem tohoto daru.
Z: SO T: 10.07.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

33. Poskytnutí věcného daru
R17/584
Poskytnutí věcného daru
Rada města Mimoně schvaluje poskytnutí věcného daru dle důvodové zprávy Jiřímu
Pačinkovi - umělecké sklo, Cvikov za exkurzi mimo provozní dobu pro zástupce
partnerských měst na Den města Mimoň a pověřuje starostu nákupem tohoto daru do
hodnoty 1000 Kč.
Z: starosta T: 10.07.2017
Hlasování

pro
proti
zdržel se

5
0
0

Ukončení jednání v 17:50 hodin.
Datum vyhotovení zápisu: 28.06.2017

------------------František Kaiser
starosta města

---------------------Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města
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