Jednání Rady města Mimoň dne 27.3.2017
R17/288
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R1 – navýšení
příjmů a výdajů o 3.107.400 Kč – dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení
výdajů

§/název

Položka/název
4122/Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

UZ 13305
AU 0084
4351/Osobní
5336/Neinvestiční transfery
asistence,
zřízeným PO
pečovatelská služba UZ13305
a
podpora ORJ 0010
samostatného
bydlení

Částka v Kč
3.107.400,-

3.107.400,-

R17/272 (usnesení zrušeno a nahrazeno novým dne 24.4.2017)
Změna rozpočtu č. R2 – navýšení příjmů a výdajů o 150000,- Kč – účelové neinvestiční
finanční dotace z rozpočtu MV ČR HZS ČR na zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí na rok 2017
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R2 - navýšení
příjmů a výdajů o 150000 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.

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
5021/Ostatní
osobní výdaje ORJ
13
5021 – ostatní
osobní výdaje
ORJ 13

ORG
14004

Částka v Kč
30.000,-

30.000,-

-150.000,14004

150.000,-

Jednání Rady města Mimoň dne 10.4.2017
R17/316
Změny rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování města – příjem dotace na hasičské
auto
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R3 – navýšení
příjmů a snížení financování města o 450.000 Kč – dotace na akci „Mimoň – Dopravní
automobil“ z programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky - na investiční dotace pro jednotky SDH obcí v
roce 2016 dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

Snížení
financování

Snížení výdajů
Navýšení
výdajů

§/název

Položka/název
4216/Ostatní investiční přijaté
transfery ze SR
UZ 14984
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA
6123/ Dopravní prostředky

5512/Požární
ochrana - dobrovolná
část
5512/Požární
6123/ Dopravní prostředky
ochrana - dobrovolná UZ 14984
část

Částka v Kč
450.000,-

450.000,-

-450.000,450.000,-

