Jednání Rady města Mimoň dne 09.10.2017
R17/826
Změna rozpočtu č. R18 – navýšení příjmů a výdajů o 135.000 Kč z rozpočtu MF ČR na
výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R18 - navýšení
příjmů a výdajů o 135.000 Kč dle přílohy důvodové zprávy – poskytnutí dotace
z rozpočtu Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.

záměr
Navýšení
příjmů
Navýšení
výdajů

§/název

Položka /název
4111 – neinvestiční přijaté
transfery

6114 – volby
do Poslanecké
sněmovny

účelový Částka v
znak
Kč
98071
135.000,98071

5011 - Platy
5021 – Dohody
5023 – Zvláštní odměna
5029 – ostatní platby
5031 – Sociální pojištění
5032 – Zdravotní pojištění
5139 – Nákup materiálu
5161 - Poštovné
5164 - Nájemné
5169 – nákup ostatních služeb
5175 - Pohoštění

135.000,8.500,25.000,47.000,2.000,2.500,1.000,4.000,1.000,29.000,10.000,5.000,-

R17/832
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů - dotace pro základní školu ZŠ Mírová
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R19 – navýšení
příjmů a výdajů o 16.500 Kč – dotace z dotačního fondu Libereckého kraje pro
Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Položka/název
4122/Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

Částka v Kč
16.500,-

ORG 307
Navýšení
výdajů

3113/Základní školy

5336/Neinvestiční transfery
zřízeným PO
ORG 307
ORJ 0010

16.500,-

Jednání Rady města Mimoň dne 23.10.2017
R17/874
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. 20 – navýšení
příjmů a výdajů o 689.000 Kč – dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Položka/název
4122/Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

Částka v Kč
689.000,-

UZ 13305
Navýšení
výdajů

4351/Osobní
asistence,
pečovatelská služba
a
podpora
samostatného
bydlení

5336/Neinvestiční transfery
zřízeným PO
UZ13305
ORJ 0010

689.000,-

R17/875
Změna rozpočtu – snížení příjmů a výdajů – vratka finančních prostředků z dotace od ZŠ a
MŠ Mírová, Mimoň a ZŠ Pod Ralskem, Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1. Změnu rozpočtu č. R21 - snížení příjmů a výdajů o 81.104,10 Kč – zaslání finančních
prostředků – vratky části dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém
kraji 2“ - od Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvkové
organizace dle přílohy důvodové zprávy.
2. Změnu rozpočtu č. R22 - snížení příjmů a výdajů o 212.218,65 Kč – zaslání
finančních prostředků – vratky části dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 2“ - od Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň,
příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Snížení příjmů

§/název
6402/Finanční
vypořádání
minulých let

Snížení výdajů

6402/Finanční
vypořádání
minulých let

Položka/název
2229/Ostatní přijaté vratky
transferů
Org. 307
UZ120113014 15% 12.165,62
UZ120513014 85 % 68.938,48
5366/Výdaje z finančního
vypořádání minulých let mezi
krajem a obcemi
Org. 307
UZ120113014 15% 12.165,62
UZ120513014 85 % 68.938,48
ORJ 0010

Částka v Kč
-81.104,10

-81.104,10

Snížení příjmů

6402/Finanční
vypořádání
minulých let

Snížení výdajů

6402/Finanční
vypořádání
minulých let

2229/Ostatní přijaté vratky
transferů
Org. 308
UZ120113014 15% 31.832,80
UZ120513014 85 % 180.385,85
5366/Výdaje z finančního
vypořádání minulých let mezi
krajem a obcemi
Org. 308
UZ120113014 15% 31.832,80
UZ120513014 85 % 180.385,85
ORJ 0010

-212.218,65

-212.218,65

