Materiál na jednání
Zastupitelstva města Mimoň
Jednání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2020
Věc: Změna rozpočtu – navýšení výdajů na opravu chodníků ul.
Hvězdovská – ul. Lipová
Předkládá: Petr Král, starosta města
Zpracoval: Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
Petr Král, starosta města

podepsal
Jaroslav Digitálně
Jaroslav Filek
Datum: 2020.09.15
Filek
13:58:57 +02'00'

Rada města Mimoň doporučila usnesení ke schválení na svém
jednání dne 14. 9. 2020 usnesením R20/643.
Datum zpracování materiálu: 15. 9. 2020

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu č. 22 –
navýšení výdajů na opravu chodníků Hvězdovská – Lipová a
navýšení financování (snížení stavu účtu) o 300 000,- Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Z: vedoucí ORM
T: 30. 9. 2020

Důvodová zpráva
Z připomínek občanů Mimoně z ulice Hvězdovská bylo zjištěno, že chodník v ul.
Hvězdovská směrem od Tyršova náměstí k ul. Lipová je po pravé straně v havarijním
stavu, kdy zde hrozí úraz osobám, které po něm chodí a je potřeba jej opravit. Tato
ulice má projít kompletní rekonstrukcí, kterou mají společně s městem provádět
Liberecký kraj (LbK) a SVS, ale tato rekonstrukce proběhne nejdříve až v roce 2023
a možná i později (termín pak záleží již jen na LbK, protože město Mimoň a firma
SVS a.s již budou mít k této rekonstrukci hotové stavební povolení). Chodník
v uvedeném místě je již nyní v havarijním stavu a za tři roky ho nebude možné vůbec
používat a proto je jej vhodné nyní opravit. Zde se bude měnit jenom dlažba a
obrubníky prozatím zůstanou stávající, protože tyto nejsou poničené a vymění se až
při opravě této ulice. Uvedená částka je předpoklad nákladů a akce se bude soutěžit.
Příloha č. 1
Záměr
Navýšení
výdajů
Navýšení
financování
(snížení
volných
prostředků
města)

§/název
2219/Ostatní
záležitosti
pozemních
komunikací

Položka/název
5171/opravy a udržování

Částka v Kč
+ 300 000,-

ORJ 0012
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě
účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
operací státních finančních
aktiv

Vyjádření odborů: Bc. Jana Váňová – Bez připomínek.

Jana
Váňová

- 300 000,-

Podepsal Jana Váňová
DN: cn=Jana Váňová, c=CZ,
o=MĚSTO MIMOŇ, ou=683,
email=vanova@mestomimon.cz
Datum: 2020.09.15 13:05:59
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