Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017
Z17/131
Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury
města Mimoně a změna rozpočtu – snížení výdajů na půjčky z FRBI
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje:
1) Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a
infrastruktury města Mimoně. Pro smlouvy, na jejichž základě probíhá splácení
finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury, zůstávají Pravidla
města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města
Mimoně v platnosti do jejich úplného splacení.
2) Převod zůstatku fondu ve výši 1.200 tis. Kč na běžný účet města.
3) Změnu rozpočtu č. 23 – snížení výdajů na poskytování půjček z FRBI o 300 tis. Kč a
snížení financování města o 300 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Záměr
Snížení výdajů
Snížení
financování
(navýšení
volných
prostředků
města)

§/název

Položka/název
3612/
Bytové 5660/ Neinvestiční půjčené
hospodářství
prostředky obyvatelstvu
ORJ 0010
8115/Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA

Částka v Kč
-300.000,300.000,-

Z17/132
Změna rozpočtu č. 24 – navýšení výdajů na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
realizaci veřejné zakázky: „Projektová dokumentace pro stavební povolení – Stavební úpravy
bytových domů Hvězdovská č.p. 141, 142, 374 Mimoň“
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
realizaci veřejné zakázky: „Projektová dokumentace pro stavební povolení – Stavební
úpravy bytových domů Hvězdovská č.p.141, 142, 374 Mimoň“ s Ing. arch. Adélou
Poubovou, Náměstí 33, 364 55 Valeč, IČ 71926216 a ukládá starostovi tento dodatek,
který je přílohou usnesení, podepsat.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 24 – snížení kapitálových výdajů
na „Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní 529“ o 100 tis. Kč, navýšení
výdajů o 100 tis. Kč na „Projektová dokumentace pro stavební povolení – Stavební úpravy
bytových domů Hvězdovská č.p.141, 142, 374 Mimoň“ dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Snížení výdajů

§/název
3612/ Bytové
hospodářství

Navýšení výdajů

3612/ Bytové
hospodářství

Položka/název
6121/ Zateplení a oprava
fasády bytového domu
Okružní 529
6121/ Rekonstrukce
bytových domů
Hvězdovská 141, 142 a
374

Částka v Kč
-100.000,-

+100.000,-

Z17/133
Změna rozpočtu č. 25 – teplo budovy MěÚ Mírová 120, 121 a Malá 181
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. 25 – snížení
běžných výdajů na úhradu ostatních záležitostí lesního hospodářství o celkem 100.000,-Kč a
navýšení běžných výdajů činnosti místní správy na úhradu tepla v budovách MěÚ Mírová
120, 121 a Malá 181 o 100.000,-Kč, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Záměr
Snížení výdajů

Snížení výdajů

Navýšení výdajů

§/název
§ 1039 Ostatní
záležitosti lesního
hospodářství

Položka/název
5139 Nákup materiálu

Částka v Kč
-50.000,-

ORJ 0011
§ 1039 Ostatní
záležitosti lesního
hospodářství

5169 Nákup ostatních
služeb

-50.000,-

ORJ 0011
§ 6171 Činnost místní
správy

5152 Teplo

+100.000,-

ORJ 0011
Z17/134
Změny rozpočtu – snížení příjmů a výdajů o dotaci Programu prevence kriminality na rok
2017 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR – Domovník Preventista.
1.
Zastupitelstvo schvaluje vrácení dotace k projektu Mimoň - Domovník preventista v
lokalitě Ploužnice.
2.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. R26 – snížení příjmů a
snížení výdajů o 110.000 Kč – přijatá dotace ze státního rozpočtu na Program prevence
kriminality pro rok 2017, a to na projekt Mimoň – Domovník preventista v lokalitě Ploužnice
ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

3.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. R27 – snížení financování
o 22 tis. Kč a snížení běžných výdajů o 22 tis. Kč na projekt Mimoň – Domovník preventista v
lokalitě Ploužnice, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Záměr
Snížení příjmů

Snížení výdajů

Snížení výdajů

Záměr
Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu města)
Snížení výdajů

§/název

Položka/název
4116/Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR
Org. 957
UZ14032
3612/
Bytové 5011/Ostatní osobní náklady
hospodářství
ORJ 0012
Org. 957
UZ14032
3612/
Bytové 5167/ Služby, školení a
hospodářství
vzdělávání
ORJ 0012
Org. 957
UZ14032
§/název

Položka/název
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA
3612/
Bytové 5011/Ostatní osobní náklady
hospodářství
ORJ 0012
Org. 957
UZ14032

Částka v Kč
-110.000,-

-96.000,-

-14.000,-

Částka v Kč
22.000,-

-22.000,-

Z17/135
Změna rozpočtu č. 28 – Rekonstrukce ZŠ Pod Ralskem, pavilon Luční čp. 530 a 653
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 28 – zvýšení kapitálových výdajů
na rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem pavilony Luční čp. 530 a 653 o 1.500.000,- Kč a snížení
kapitálových výdajů na akci Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543-544 o
1.500.000,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení výdajů

§/název
§3113 Základní školy
(ZŠ Pod Ralskem
Luční 530 a 653)

Snížení výdajů

§3612 Bytové

Položka/název
6121 – Budovy, haly a
stavby
ORG 308
ORJ 0012
6121 – Budovy, haly a

Částka v Kč
+1.500.000,00

-1.500.000,00

hospodářství
(Snížení energetické
náročnosti BD U
Nemocnice 543-544)

stavby
ORG 956
ORJ 0012

Z17/137
Rozpočtová změna - Koncept parkování v centru města.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 29 – navýšení kapitálových výdajů
na zakázku Parkování v centru města o 50.000,- Kč a snížení kapitálových výdajů na akci
Rekonstrukce chodníku Široká o 50.000,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle
důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení výdajů

Snížení výdajů

§/název
§2219 Ostatní
záležitosti pozemních
komunikací
(Parkování v centru
města – parkovací
automaty)
§2219 Ostatní
záležitosti pozemních
komunikací
(Chodník Široká)

Položka/název
6121 – Budovy, haly a
stavby
ORG 893
ORJ 0012

Částka v Kč
+50.000,00

6121 – Budovy, haly a
stavby
ORG
ORJ 0012

-50.000,00

Jednání Rady města Mimoň dne 13.11.2017
R17/932
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotace pro ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R23 – navýšení příjmů
a výdajů o 874.666,20 Kč – dotace z MŠMT s podporou prostředků EU v oblasti prioritní osy
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro
Základní školu a Mateřskou školu Pod Ralskem 572, Mimoň dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města

Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení
výdajů

§/název

3113/Základní školy

Položka/název
4116/Ostatní neinvestiční
transfery ze SR
UZ 103533063 85%
UZ 103133063 15%
ORG 308
5336/Neinvestiční transfery
zřízeným PO

Částka v Kč
743.466,26
131.199,94

UZ 103533063 85%
UZ 103133063 15%
ORG 308
ORJ 0010

743.466,26
131.199,94

R17/934
Zrušení usnesení R17/875 ze dne 23. 10. 2017
Rada města Mimoň schvaluje zrušení usnesení č. R17/875 ze dne 23. 10. 2017 v plném
rozsahu a nahrazuje jej novým textem:
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1)

Změnu rozpočtu č. R21 - navýšení 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 - navýšení 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.
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města

Záměr
§/název
Navýšení příjmů 6402/Finanční
vypořádání
minulých let
Navýšení
výdajů

6402/Finanční
vypořádání
minulých let

Navýšení příjmů 6402/Finanční
vypořádání
minulých let
Navýšení
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
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

Částka v Kč
81.104,10

81.104,10

212.218,65

212.218,65

R17/936
Změna rozpočtu č. R24 – navýšení příjmů a výdajů o 12176 Kč – účelová neinvestiční
finanční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí na rok 2017
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R24 - navýšení příjmů a
výdajů o 12.176 Kč dle přílohy důvodové zprávy – poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR HZS ČR na zajištění výdajů jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2017, která je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města

záměr
Navýšení
příjmů
Snížení
financování
(navýšení
stavu účtu)
Snížení
výdajů
Navýšení
výdajů

§/název

5512/Požární
ochrana
dobrovolná část
5512 /Požární
ochrana
dobrovolná část

Položka /název
4116 – ostatní
neinvestiční přijaté
dotace ze státního
rozpočtu
8115/změna stavu
bankovních účtů
5029- Ostatní
platby za
provedenou práci
ORJ 0013
5021 – ostatní
osobní výdaje
ORJ 0013

UZ
14004

Částka v Kč
12.176,00

12.176,00

-12.176,00

14004

12.176,00

