město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

Pozvánka
na 9. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne 24. 9. 2020
v zasedací místnosti budovy „C“ MěÚ Mimoň od 16:30 hodin

Program:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu jednání
Úkol pro kontrolní výbor
Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků:
a) Záměr prodeje části pozemku pč. 1626 v k.ú. Mimoň – Letná
b) Záměr prodeje pozemku pč. 361 v k.ú. Vranov pod Ralskem
c) Prodej části pozemku pč. 1268/2 - lokalita roh Pertoltická a Žitavská
d) Prodej části pozemku pč. 3680/1 v k.ú. Mimoň – lokalita Smetanova
e) Záměr prodeje domu Hvězdovská 140, Mimoň
f) Prodej části pozemku p.č. 1613/1 v k.ú. Mimoň
g) Odkoupení č. pozemků pč. 2593/1 a 2592/2, lokalita Ralská ul.
h) Prodej č. pozemku pč. 293 a pč. 1380/47 – lokalita Kozinovo nám.
i) Prodej části pozemku pč. 852 – lokalita Komenského
j) Směna pozemků mezi VLS, s.p. a městem Mimoň
k) Prodej č. pozemku pč. 64/1 Vranov – kupní smlouva
l) Záměr prodeje domu Hvězdovská 139 na pozemku p.č. 2861
m) Záměr prodeje domu Okrouhlická 80 na pozemcích pč. 455 a 457
6) Správní odbor: a) Zrušovací OZV – čipování psů
b) OZV – o stanovení kratší doby nočního klidu
c) Změna názvu ulice – Nádražní x Kostelní
d) Žádost o dotaci – manželé K.
7) OVDZaŽP – OZV o poplatku za komunální odpad
8) ORM – SoSB – zřízení služebnosti, inženýr. sítě se SVS, a. s.
9) Rozpočtové změny: a) snížení a navýšení kapitálových výdajů na akce
b) přijatý příspěvek od SVS a. s.
c) dotační fond, programy 2021, pravidla
d) oprava chodníků ul. Hvězdovská – ul. Lipová
e) výdajů na opravu silnice Sokolská – Jiráskova
10) Plnění rozpočtu k 31.8.2020
11) Kontrola plnění usnesení
12) Zápis z jednání kontrolního výboru
13) Zápis z jednání finančního výboru
14) Diskuze
1)
2)
3)
4)
5)

Petr Král, v. r.
starosta města

