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Rada města Mimoň doporučila usnesení ke schválení na svém
jednání dne 8. 9. 2020 usnesením R20/611.
Datum zpracování materiálu: 15. 9. 2020

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 19 –
navýšení příjmů o 452 tis. Kč na základě přijatého příspěvku od
Severočeské vodárenské společnosti a. s. a navýšení výdajů na
opravy komunikací o 452 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové
zprávy.
Z: vedoucí ORM
T: 30. 9. 2020

Důvodová zpráva
V letošním roce byly dokončeny práce na akci „Mimoň, Široká, Okružní - obnova
povrchů komunikací – 1. etapa“, která probíhala v koordinaci s opravou vodovodu a
kanalizace Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SVS). Bylo dohodnuto, že
SVS na základě smlouvy o spolupráci přispěje městu na opravu komunikace
v částce, odpovídající rýze nad výkopem pro vodovod a kanalizaci a město tak
provede kompletní opravu povrchů v celé ploše komunikace, která byla předem
naplánována. Smlouva s odpovídající částkou 452.086,25 Kč včetně DPH byla
schválena Radou města dne 25. 6. 2019 usnesením č. R19/474. Tento měsíc byl
příspěvek ze strany SVS zaslán na účet města. Částka bude určena na plánované
opravy komunikací ve městě.
O částce za druhou část plánované rekonstrukce – ulice Široká - se v současné době
jedná.
Příloha č. 1
Záměr

§/název

Položka/název

Částka v Kč

Snížení výdajů

§ 2212/ Silnice
ORJ 0012

2329/ Ostatní nedaňové
příjmy
ORG 000

452.086,25

Navýšení výdajů

§ 2212/ Silnice
ORJ 0012

5171/ Opravy a
udržování

452.086,25
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