Úřad o prázdninách
Je už téměř pravidlem zařazovat do poprázdninového čísla
městského zpravodaje téma „Úřad o prázdninách“. Smyslem
je podat občanům aktuální informace o stavu důležitých
investičních akcí a oprav, o kulturním a společenském dění
ve městě a v neposlední řadě také přispět k vyvrácení obecně
rozšířené
představy
o
„úřednických
prázdninách“. Skutečnost je taková, že právě na prázdninové
měsíce spadá z technických i organizačních důvodů úkolů
nejvíce. Od schválení rozpočtu do začátku prázdnin
uběhly cca 4 měsíce. Velká část rozpočtem schválených
výdajů má vysoutěženého dodavatele a vstupuje do fáze
realizace,
v některých
případech
již
i dokončení. Na tyto měsíce připadá např. i nejvíce
svatebních obřadů, zpracování nejrůznějších povinných
ekonomických rozborů či statistických hlášení, nejdůležitější
legislativní změny jsou svou účinností načasovány na začátek
nebo na polovinu roku – bohužel většinou bez nutných
prováděcích vyhlášek či výkladové metodiky. V plném
proudu je vyhlašování dotačních výzev, začíná příprava
rozpočtu na příští rok a ve výčtu lze pokračovat. Samozřejmě,
že i naši zaměstnanci čerpají většinu své řádné
dovolené právě
o těchto měsících. Protože se však téměř zcela
podařilo zajistit
kvalifikovanou
zastupitelnost
všech
pracovních pozic, pociťuje úřad dobu školních prázdnin
snad jen menší frekvenci zasedání rady města.
S největším zájmem sleduje vždy veřejnost investice, opravy
komunikací, bytového fondu apod., tedy výdaje, jimž se mění
vnější obraz města. Při trvalém požadavku na zapojování
evropských peněz právě do takových akcí je jak příprava, tak
realizace dotací úkolem, jehož se čas dovolených netýká.
Konkrétně: o prázdninách vstoupila řada úspěšných dotací
do fáze přípravy výběrových řízení na dodavatele – jde např.
o schválený projekt na rozšíření elektronizace úřadu za cca
3,5 mil. Kč či na opravu Zámeckého rybníka. Ve fázi
technické přípravy doprovázené řadou problémů je projekt:
Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok, dále již III. etapa
rozšíření městského kamerového systému či záměr realizace
bezbariérových vnitřních úprav budov městského úřadu
a jejich propojení. Kontrolou a hodnocením žádosti o dotaci
prochází záměr zateplení obvodového pláště bytového domu
U Nemocnice č. p. 543 a 544. Do etapy hodnocení nabídek
do výběrového řízení se posunula realizace žádosti o dotaci
na snížení energetické náročnosti bytových domů Letná
č. p. 255 a 256.
Nejen rodiče se zájmem sledují postup další etapy
rekonstrukce ZŠ Pod Ralskem zahrnující revitalizaci
pavilonů pro první stupeň Luční č. p. 530 a pavilonu č. p.
653. Stavební firma Syban s. r. o., která tyto práce provádí,
má od nás zadání jasné: se začátkem školního roku nastoupí
nejmladší žáci již do nově zrekonstruovaných pavilonů.
Právě v těchto dnech probíhají zednické práce uvnitř budov,
jsou osazována nová okna, dokončeny jsou hrubé rozvody
instalací a k závěru se blíží oprava vnějšího pláště
budov. Zároveň se pracuje i na nových přístupových
komunikacích do pavilonu, kde budou umístěny nové šatny.
Úkol není lehký a vzhledem k tomu, že se jedná o
„rekonstrukci“, objevují se při odkrytí konstrukcí časté
nedostatky a technické problémy vyžadující rychlé řešení jako např. nefunkční přípojka kanalizace, kterou se podařilo
firmě VOKA CL s. r. o. rychle odstranit.

V červenci firma C. Bau s. r. o. za cenu 750 tis. Kč opravila
ohradní zeď u Zámeckého rybníka. Druhou etapou pokračuje
vybudování kanalizace v bývalých kasárnách s rozpočtem
1 100 000,- Kč. Časté dotazy občanů se týkají osudu
bývalého letního kina. Aktuálně: proběhlo výběrové řízení na
likvidaci areálu letního kina a po prázdninách se začne
s odstraněním staveb a oplocení (náklad 500 000,- Kč). Je
připraveno
i výběrové řízení na realizátora akce „Zateplení bytového
domu Okružní č. p. 529“, tentokrát bez podílu dotačních
prostředků. Pokud vše proběhne, jak očekáváme, v druhé
polovině září budou vlastní práce na bytovém domu
zahájeny.
V průběhu prázdnin proběhly práce na přípojkách uličních
vpustí v ulici Komenského a Růžová s tím, že akce bude
pokračovat opravou povrchu komunikace a chodníku.
Celková cena díla je 4 684 625 Kč bez DPH.
Také opravy v ulici Hvězdovská jsou v plném proudu chodníky a parkovací stání jsou připraveny a v září bude
položen nový asfaltový povrch. Spolupráce města Mimoň
a Libereckého kraje se vyplácí. Po zajištění všech podkladů
bude koncem srpna zahájena kompletní rekonstrukce
komunikace v ulici Českolipská od Kozinova náměstí až ke
křižovatce do ulice Nový domov.
Přestože jedna z nejvýznamnějších akcí - Regenerace Sídliště
pod Ralskem etapa B - byla dokončena, město na sídlišti
investuje dál. Z našich prostředků probíhá např. oprava
chodníků směrem k ulici Novopolní v hodnotě 357 592 Kč.
Za poslední rok byly na sídlišti realizovány opravy a
investice za 11 mil. Kč.
Na odboru správy majetku, vedle modernizace a oprav
bytového fondu či rozsáhlé výměny zařizovacích předmětů,
proběhlo např. výběrové řízení na opravu střech bytových
domů na Ploužnici č. p. 321 a č. p. 326. Po opakovaném
projednávání v zastupitelstvu města se odboru v srpnu (za
cenu 3 mil. Kč) podařilo dokončit prodej bytového domu
Okružní č. p. 528, a to zájemcům z řad jeho nájemníků. Se
zajištěním areálu bývalého velkokapacitního vepřína proti
vandalům a zlodějům se odbor potýká již několik měsíců.
Nelehkým úkolem, který se zvláště o dovolených nedaří plnit
tak, jak by situace vyžadovala, je zajištění úklidu chodníků
zaměstnanci zajišťujícími veřejně prospěšné práce. Jejich
počet vzhledem k aktuálně velmi nízké nezaměstnanosti klesl
na méně jak 1/3. Úklid tak zajišťujeme znovuzapojováním
osob vykonávajících veřejnou službu a osob s náhradním
výkonem trestu. Platbu prostřednictvím platebních karet
„rozběhl“ během prázdnin na několika místech úřadu zase
Finanční odbor.
Pracovnice Odboru kultury využily dobu uzavření městské
knihovny např. k vyřazování starých knižních titulů, k
přípravě tanečních kurzů pro dospělé či zpracování návrhu
prvního Statutu městského zpravodaje. Pro pravidelné
návštěvníky výstav v městském muzeu mají pracovnice
aktuální informaci o první poprázdninové výstavě. Zahájena
bude 12. 9. 2017 a jejím tématem bude 40 let Hifi klubu.
Zpráva, že se v ulicích města mohou od srpna občané
setkávat vedle členů MěPo a jejích dvou „asistentů“ i se
zástupci bezpečnostní agentury, již sdělovacími prostředky
proběhla. Uzavřenou obstaravatelskou smlouvu se
společností FORCORP GROUP spol. s. r. o., Olomouc je
vedení města připraveno průběžně vyhodnocovat.
Vedle přípravy voleb do Poslanecké sněmovny PČR jsou tyto
letní měsíce pro úřad i dobou organizace, v novodobé historii

města prvního, referenda. Oproti volbám, které jsou
metodicky vedeny krajským úřadem, je zajištění referenda
zcela v působnosti obce a tak plná zodpovědnost za jeho
řádný průběh spočívá na úřadě.
Během prázdnin, v souvislosti s novelou zákona o střetu
zájmů účinnou od 1. 9. 2017, se úřad začal připravovat také
na nový způsob podávání oznámení o majetku veřejných
funkcionářů. Oznámení již nebudou podávána vytištěná, ale
pouze elektronicky, a to do nově vytvářeného Centrálního
registru oznámení. Naší povinností je toto přihlášení
prostřednictvím přístupových kódů technicky zajistit, vyplnit
úvodní
zápis
a samozřejmě nový rozsah zveřejňovaných informací všem
řádně vyložit. Doufáme, že do prvního září Ministerstvo
spravedlnosti splní svůj slib a vydá závaznou metodiku, která
celou řadu přetrvávajících výkladových nejasností odbourá.
O prázdninách začal úřad i s organizační, personální
i technickou přípravou
aplikace evropského nařízení
o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR do
činnosti úřadu. Toto od května 2018 účinné nařízení je
považováno za „revoluci v právech osob, ale i povinnostech
správců osobních údajů. Oproti současné obecné formulaci
principů zpracování osobních údajů jsou nově akcentovány
technické prostředky sloužící k jejich anonymizaci, šifrování,
obnovení dostupnosti apod. Naším úkolem je dostát novým
povinnostem s co nejnižšími státem opět
nekompenzovanými výdaji.
Každý, kdo tento obsáhlý pohled do prázdninové kuchařky
úřadu dočetl až sem, je pro nás důkazem toho, že veřejnost se
o dění ve městě živě zajímá. Protože máme za to, že
komunikačních kanálů s veřejností není nikdy dost, rozhodli
jsme se vedle zpravodaje, tematických reportáží v Mitelu,
připravované elektronické úřední desky či zamýšlených
informačních IT kiosků, připravit také novou webovou
komunikační službu pro občany, ale i další návštěvníky
webových stránek. Cílem je pohotově a profesionálně
reagovat na každý vznesený dotaz a my předpokládáme její
spuštění během října tohoto roku. Určitě ji využijí i občané,
kteří se s nově zveřejňovaným obsahem materiálů pro jednání
zastupitelstva obracejí na úřad s dalšími doplňujícími dotazy.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice

