město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

Pozvánka
na 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne 21. 3. 2019
v Domě kultury Ralsko, Mimoň od 16:30 hodin
Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti
a) Prodej pozemků pč. 3322, 3441, 3325 a 3321 v k.ú. Mimoň – lokalita Pod Křížovým
vrchem
b) Prodej části pozemku pč. 4401/1 a pozemku pč. 4394/2, k.ú. Mimoň
c) Prodej části pozemku pč. 1999/1, k.ú. Mimoň – lokalita koupaliště
5) Rozpočtové změny
a) ZR č. 5 – snížení kapitálových výdajů na studii ploch pro rodinné domy Vranovská
alej a navýšení kapitálových výdajů na aktualizaci studie ploch pro rodinné domy u
MITEXu
b) ZR č. 6 – navýšení příjmů a výdajů na základě přijatého příspěvku od SVS a. s.
c) ZR č. 7 a 8 Slavnost při příležitosti otevření zámeckého rybníka
d) ZR č. 9 - zvýšení kapitálových výdajů na „Úpravy Zámeckého rybníka“
e) ZR č. 10 Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových a běžných výdajů na přípravu
projektů pro další období
6) Zpráva o činnosti Městské policie Mimoň za rok 2018
7) Výroční zpráva o činnosti MěÚ Mimoň za rok 2018
8) Dotace z rozpočtu města na r. 2019, individuální dotace, finanční dary
a) Dotace z rozpočtu města na r. 2019 – výzva č. 6 Program v oblasti požární ochrany
b) Dotace z rozpočtu města na r. 2019 – výzva č. 9 Program v oblasti výstavby
rodinných domů ve správním území města Mimoň
c) Vyrovnávací platba LAMPA, z.s.
d) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města – Junák – český skaut,
přístav Ralsko Mimoň, z.s.
e) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň – Tělovýchovná
jednota Jiskra Mimoň, z.s.
9) Zápis z jednání kontrolního výboru
10) Zápis z jednání finančního výboru
11) Zpráva o kontrole plnění usnesení
12) Diskuze

Petr Král, v. r.
starosta města

