„Nápad pro Mimoň“
Naše město vyhlásilo v letošním roce poprvé výzvu k zapojení veřejnosti do plánu i
investičních akcí, a to prostřednictvím participativního rozpočtu. Program byl spuštěn pod
názvem „Nápad pro Mimoň“. Do konce července, kdy skončila lhůta pro podání návrhů, jsme
obdrželi 3 návrhy. Po prověření z hlediska podmínek výzvy a realizovatelnosti návrhů s nimi
byla seznámena Rada města. Všechny návrhy zadávací podmínky splnily, nyní bychom Vás
s nimi rádi stručně seznámili prostřednictvím Mimoňského zpravodaje. Projekty budou
zveřejněny na webových stránkách města a 4. září budou s nimi mimoňskou veřejnost
seznamovat jejich předkladatelé v Domu kultury Ralsko od 16 hodin. Následně bude
zahájeno jejich hodnocení veřejností. Projekt(y) s nejvyšším počtem bodů budou
zrealizovány do 18 měsíců, v případě, že nenastanou žádné technické překážky.
Jsou ve stručnosti popsány takto:
A) Pítko na náměstí
Autorem návrhu je p. Čestmír Krous a jedná se o osazení pítka s pitnou vodou
v prostoru náměstí 1. máje. Z hlediska provádění není tato akce složitá, ale
složitější bude schvalovací proces, neboť se bude muset projednat
se Severočeskou vodárenskou společností a.s. možnost napojení na vodovodní
řad a pravděpodobně osadit vodoměrnou šachtu s vodoměrem, kvůli zajištění
měření spotřeby vody. K tomu bude nutná projektová dokumentace a zajištění
povolení. Momentálně je uskutečnění této akce komplikované z důvodu
plánované rekonstrukce vodovodního řadu v prostoru náměstí realizované SVS
a.s. Z tohoto důvodu není zcela jisté, že realizační termín 18 měsíců bude
dodržen.
Odhadované náklady celkem ……. 35.000,- Kč bez vodoměrné šachty
B) Vytvoření ucelené centrální části náměstí 1.máje – chodník a živý plot
Autorem návrhu je p. Jaromír Mayer a jedná se o vybudování nového chodníku
v prostoru mezi náměstím a zbořeným zámkem a osazení živého plotu jako
oddělení prostoru náměstí od silnice (protažení stávajícího živého plotu). Dále zde
autor doporučuje osázení severní části náměstí javory.
Z hlediska posouzení záměru je momentálně zpracovávána studie rekonstrukce
náměstí, ale domníváme se, že návrh nebude v rozporu s plánovanou studií.
Bude ale nutné zajistit stavební povolení a souhlas orgánů památkové péče,
neboť chodník sousedí s chráněným územím bývalého zámku.
Odhadované náklady celkem ……. 200.000,- Kč
C) Ekoškola
Autorem návrhu je paní Lenka Ryšánková a cílem je využít stávající pozemky
školy a pozemky sousední pro výuku dětí, jejich sportovní využití a vytvoření
vztahu k přírodě. Jedná se o úpravu stávajícího atria, vytvoření jednoduché
venkovní přírodní učebny, vytvoření oddychového venkovního prostoru
s ohništěm, vybudování zahrady s ovocnými stromy, záhony a kompostem a
vytvoření přírodního „arboreta“ s různými druhy stromů (včetně jejich popisek) a
biodiverzity (hmyzí hotely, čmeláčí domky apod. Část těchto nápadů Rada města
navrhuje realizovat z rozpočtu školy, část (otevřenou veřejnosti), pak
prostřednictvím rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že v podmínkách bylo
stanoveno, že by se „nápad“ měl týkat veřejného prostranství, lze doporučit
realizaci přírodního „arboreta“ a biodiverzitu.
Odhadované náklady celkem ………. 110.000,- Kč
Odhadované náklady „uznatelné“ ….. 82.000,- Kč

Je samozřejmě nutné počítat s tím, že některé projekty se s realizací zdrží z důvodu zajištění
nutných administrativních úkonů, dodržení zákonů z hlediska povolování staveb apod.
Rozhodně však všechny vybrané projekty realizovány budou.
Jsme velmi rádi, že se veřejnost zapojila do tohoto prvního a tak trochu „zahřívacího“ kola
participativního rozpočtu a my uděláme vše proto, aby tento nabízený podíl občanů na
rozpočtových výdajích města nevyšel naprázdno. Závěrem bych rád připomenul, že po
zveřejnění návrhů a jejich veřejném projednání v Domě kultury Ralsko, na nějž jste všichni
srdečně zváni, proběhne hlasování občanů o jednotlivých projektech, a to prostřednictvím
hlasovacích formulářů. Ty budou k dispozici na stejných místech jako formuláře k vlastním
návrhům.
Pozn. : v příloze je k dispozici hodnotící formulář a k nahlédnutí všechny tři návrhy.
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