Kontrola plnění úkolů
Stav úkolu:
Usnesení

Věc

Úkol vznikl z výroku/usnesení

55

Záměr darování projekt.
dokumentací –
rozpracované investice
financované LbK

ZaMě schvaluje záměr darování projektových dokumentací
vedených v evidenci rozpracovaných investic na akce
financované LbK dle důvodové zprávy.

56

Návrh podání žádosti o
úvěr ze Státního fondu
podpory investic na akci:
Snížení energetické
náročnosti BD
Vyřazení zmařených
investic

ZaMě schvaluje podání žádosti o úvěr ze Státního fondu
podpory investic v rámci programu Zateplování dle NV č.
16/2020 Sb. na akci „Snížení energetické náročnosti bytových
domů v Mimoni.“

62

63

Systémová obecně závazná
vyhláška – odpady

64

Obecně závazná vyhláška o
poplatku za komunální
odpad
Změna zřizovací listiny –
Zahradnictví Mimoň, p. o.

67

71

Návrh podání žádosti o
dotaci z fondů MMR: Školní
hřiště ZŠ Mírová

Datum tisku: 17. září 2020

do : 24.09.2020
Stav

Pověřená osoba

Rozpracov
áno

Jaroslav Filek

Spolupracujeme
s KSS na přípravě
darovací smlouvy.

Rozpracov
áno

Jaroslav Filek

Splněno.

Jaroslav Filek

Žádost o úvěr se
bude podávat až po
vyřízení žádostí o
dotaci z programu
IROP.
Ze strany ORM
splněno.

30.06.2020 /

Splněno.

Jaroslava Vítková

ZaMě schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mimoň č.
x/2020 o poplatku za komunální odpad v předloženém znění.

30.06.2020 /

Splněno.

Jaroslava Vítková

ZaMě schvaluje změnu zřizovací listiny Zahradnictví Mimoň,
příspěvková organizace, IČ 21551367, která je přílohou
tohoto usnesení.
ZaMě schvaluje návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR
117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
odpočinku – na akci: Školní hřiště ZŠ Mírová.

31.08.2020 /

splněno

Matyáš Kabeš

28.08.2020 /

Splněno.

Jaroslav Filek

ZaMě schvaluje vyřazení zmařených investic v celkové
hodnotě 3.177.102,90 Kč, ve znění důvodové zprávy a přílohy
č. 1.
ZaMě schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mimoň č.
x/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Mimoň v předloženém znění.

Termín
cíl/skutečno
st
30.06.2020 /
Žádost o
prodloužení
termínu do
31.12.2020
31.08.2020 /
Žádost o
prodloužení
termínu do
30.6.2021
30.06.2020 /

Poznámka k termínu

Bude se měnit,
předkládána nová
OZV kvůli částkám,
které nebyly
dělitelné 4 beze
zbytku.

Žádost podána.
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