Jednání Rady města Mimoň dne 23.4.2018

R18/340
Rozpočtová změna – navýšení příjmů a výdajů k zajištění občerstvení na
závěrečném semináři Virtuální univerzity třetího věku
Rada města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. R07 – navýšení příjmů a
výdajů o 3 tisíce Kč k zajištění občerstvení na závěrečném semináři Virtuální
univerzity třetího věku dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Záměr
Navýšení výdajů

ORJ
0017

Navýšení příjmů

0017

§/název
3211 – Činnosti
vysokých škol
3211 – Činnosti
vysokých škol

Položka/název
2111/Příjmy z poskytování
služeb a výrobků
5169/Nákup ostatních
služeb

Částka v Kč
3.000,3.000,-

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 26.4.2018

Z18/34
Rozpočtová změna č. 1 - zvýšení kapitálových výdajů na akci „Bezbariérové úpravy
MěÚ Mimoň“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 1 – zvýšení
kapitálových výdajů na rekonstrukci „Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň“ o
3.133.000,- Kč a navýšení financování města (snížení volných finančních
prostředků města) o 3.133.000,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle
důvodové zprávy.
Záměr
Navýšení výdajů

§/název
§6171 Činnost místní
správy

Navýšení
financování (snížení
volných prostředků
města)

Položka/název
6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 855
ORJ 0012
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA

Částka v Kč
+3.133.000,00

-3.133.000,00

Z18/35
Rozpočtová změna č. 1 – navýšení výdajů na opravu nám. 1. máje Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 02 – navýšení
financování o 450 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o 450 tis. Kč na opravu
nám. 1. máje ve znění přílohy č. 1., která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Záměr
Navýšení
financování (snížení
volných prostředků
města)
Navýšení výdajů

§/název

§2212 Silnice
ORJ 0022

Položka/název
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA
5171 – Opravy a udržování

Částka v Kč
+-450.000,-

450.000,-

