Vážení občané,
Zastupitelstvo města Mimoň schválilo na svém zářijovém zasedání poskytnutí daru ve výši
500,-- Kč občanům - seniorům. Dar je určen na úhradu nákladů spojených se zaplacením
ročního poplatku za aktivaci slevové karty jízdného – Opuscard, zaplaceného od 1.10.2018 do
30.9.2019. Občané nad 65 - 70 let a občané s průkazem ZTP mohou tuto slevovou kartu
použít pro bezplatnou autobusovou přepravu po území města Mimoň a občané nad 70
let pro území Libereckého kraje (netýká se ZTP).
Podmínkou pro poskytnutí daru je, že výše uvedené osoby jsou držiteli tzv. Osobní karty
Opuscard, o níž je možné požádat na kontaktních místech ČSAD a Městských (zákaznických)
centrech Opuscard uvedených níže – viz bod 1). Na těchto kontaktních místech provede
aktivaci (nabití) karty částkou ve výši 500,-- Kč a dále pro občany – seniory Mimoně lze provést
aktivaci (nabití) také v pokladně společnosti Mimoňká komunální, a.s.
Pokud má občan již kartu Opuscard aktivovanou (nabitou), předloží doklad o zaplacení
pověřenému zaměstnanci MěÚ. Pověřeným zaměstnancem je Bc. Kristina Vindušková,
která na podatelně MěÚ ve dnech pondělí – středa v době od 08:00 do 12:00 hodin vyřídí
s žadatelem žádost o poskytnutí daru– viz bod 2).
1) Kontaktní místa Opuscard pro pořízení nebo aktivaci karty:
ČSAD Česká Lípa, Konopeova 2723, Česká Lípa
Tel.: 484 846 611
Pondělí + Středa
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

06:00-08:30 12:00-18:00
07:00-11:00
05:30-11:00 12:00-15:00
05:30-11:00 12:00-16:00
07:00-11:00
17:00-18:00

Městské centrum Opuscard, Tržní 163, Česká Lípa
Tel.: 731 403 825
Pondělí + Středa
Úterý + Čtvrtek
Pátek

08:30-12:00, 13:00-17:00
09:00-12:00, 13:00-17:00
09:00-12:0013:00-15:00

Zákaznické centrum Opuscard Libereckého kraje – vydání karty ihned
U Jezu 525/4, 461 80 Liberec, vstup v recepci "Evropského domu"
Tel.: 488 588 788
Pondělí + Středa
Úterý, Čtvrtek, Pátek

08:00 – 18:00
08:00 – 16:00

2) Postup žádosti o poskytnutí daru:
-

-

občan uvedené věkové kategorie předá pověřenému zaměstnanci MěÚ Mimoň
vyplněnou Žádost o dar (k dispozici bude v tištěné podobě na podatelně MěÚ a dále
pak na webových stránkách města) spolu s originálem dokladu o zaplacení
poplatku za aktivaci karty
pověřený zaměstnanec vyhotoví kopii dokladu o zaplacení poplatku za aktivaci
karty, tato kopie bude přílohou Darovací smlouvy
po ověření trvalého pobytu bude na základě Žádosti o dar sepsána (resp. doplněna
o osobní údaje) darovací smlouva
po podpisu obou stran, tj. žadatele i statutárního zástupce města, bude vyhotoven
platební poukaz
po jeho předložení, podepsání a ověření všech údajů bude žadateli částka zaslána
na účet nebo vyplacena v pokladně společnosti Mimoňské komunální a.s.

