Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 22.06.2017
Z17/79
Změna rozpočtu č. 8 – navýšení výdajů na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové
kázně
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí platební výměry na odvod za porušení
rozpočtové kázně vystavené Finančním úřadem pro Liberecký kraj v celkové výši
342.174,- Kč a platební výměry na penále za prodlení ve výši 342.174,- Kč.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 8 – navýšení výdajů a
navýšení financování města (snížení volných finančních prostředků města) o 684.348,Kč na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy důvodové
zprávy.

Záměr
Navýšení výdajů

§/název
3745 Regenerace
sídelní zeleně

Navýšení výdajů

§3113 Snížení
energetické
náročnosti ZŠP Letná
3113 Snížení
energetické
náročnosti MŠ
Eliášova

Navýšení výdajů

Navýšení
financování
(snížení volných
prostředků
města)

Položka/název
5363 – Úhrada sankcí
jiným rozpočtům
ORG 842
5363 - Úhrada sankcí
jiným rozpočtům
ORG 847
5363 - Úhrada sankcí
jiným rozpočtům
ORG. 858
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
kromě účtů státních
finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA

Částka v Kč
+167.292,00

+216.792,00

+300.264,00

-684.348,00

Z17/80
Změny rozpočtu č. 9 a 10 – navýšení příjmů a výdajů - dotace Program prevence kriminality
pro rok 2017, projekt Mimoň – Domovník preventista v lokalitě Ploužnice
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 9 – navýšení příjmů a
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.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 10 – navýšení financování
o 22 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o 22 tis. Kč na projekt Mimoň – Domovník
preventista v lokalitě Ploužnice, jako vlastní podíl města Mimoň, ve znění přílohy č. 2,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů

Záměr
Navýšení
financování
(snížení stavu
účtu města)
Navýšení
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,-

Z17/81
Změna rozpočtu č. 11 – navýšení výdajů na opravu křižovatky u Falkonu a úpravu
parkovacích stání v ulici Hvězdovská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 11 –navýšení financování o
700 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o 700 tis. Kč na opravu křižovatky u Falkonu a
úpravu parkovacích stání v ulici Hvězdovská ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

Záměr
Navýšení
financování
(snížení stavu
účtu 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
-700.000,-

700.000,-

Z17/82
Změna rozpočtu č. 12 – navýšení výdajů na opravy parkovacích ploch na Sídlišti pod
Ralskem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 12 – snížení kapitálových
výdajů o 470 tis. Kč z akce „Regenerace Sídliště pod Ralskem etapa B“, navýšení
financování o 1.630 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o 2.100 tis. Kč na opravy
parkovacích a přístupových ploch na Sídlišti pod Ralskem ve znění přílohy č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Záměr
Snížení výdajů

§/název
§2212 silnice
ORJ 0022

Navýšení
financování
(snížení stavu
účtu města)

Navýšení výdajů

§2212 silnice
ORJ 0022

Položka/název
6121/ Budovy, haly a
stavby
Regenerace sídliště pod
Ralskem etapa B
ORG: 892
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
kromě účtů státních
finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA
5171/
Opravy a udržování

Částka v Kč
-470.000,-

-1.630.000,-

2.100.000,-

Z17/85
Změna rozpočtu č. 13 – Rekonstrukce ZŠ Pod Ralskem, pavilon Luční čp. 530 a 653
Zastupitelstva města Mimoň schvaluje toto usnesení:
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zjištěném havarijním stavu
splaškové kanalizace v ZŠ Pod Ralskem pavilonu Luční čp. 530 a 653.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 13 – zvýšení kapitálových
výdajů na rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem pavilony Luční čp. 530 a 653 o 500.000,- Kč a
navýšení financování města (snížení volných finančních prostředků města) ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení výdajů
Navýšení
financování
(snížení volných
prostředků města)

§/název

Položka/název

§3113 ZŠ Pod Ralskem
Luční 530 a 653

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

Částka v Kč
+500.000,00
-500.000,00

Z17/83
Změna rozpočtu č. 14 – zajištění financování nákupu nemovitostí v ulici Okrouhlická
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. 14 –
snížení kapitálových výdajů na nákup pozemků o 2.000,-Kč a navýšení kapitálových
výdajů na nákup budov o 2.000,-Kč z důvodu nákupu podílu na nemovitých věcech
Okrouhlická 81, Mimoň, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Záměr
Snížení výdajů

Navýšení výdajů

§/název
3639/
Komunální
služby a
územní rozvoj
jinde
nezařazené
3639/
Komunální
služby a
územní rozvoj
jinde
nezařazené

ORJ
11

Položka/název
6130/pozemky

11

6121/budovy, haly,
stavby

Částka v Kč
-2.000,00

+2.000,00

Z17/84
Změna rozpočtu č. 15 – hospodaření v městských lesích
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. 15 –
zvýšení příjmů z prodeje dřeva o 325.000,- Kč a zvýšení běžných výdajů na těžbu a
pěstební práce v městských lesích o 325.000,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení.

Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

Navýšení výdajů

§/název
1039/ Ostatní
záležitosti
lesního
hospodářství
1039/ Ostatní
záležitosti
lesního
hospodářství
1039/ Ostatní
záležitosti
lesního
hospodářství

ORJ
11

Položka/název
2111/ Příjmy z
poskytování služeb a
výrobků

Částka v Kč
+325.000,00

11

5169/ Nákup ostatních
služeb

+200.000,00

11

5139/ Nákup materiálu

+125.000,00

Z17/86
Změna rozpočtu č. 16 – navýšení výdajů na opravu asfaltových povrchů v ulici Hvězdovská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 16 – navýšení financování o
563 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o 563 tis. Kč na opravu asfaltových povrchů
v ulici Hvězdovská ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Záměr
Navýšení
financování
(snížení stavu
účtu 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
-563.000,-

563.000,-

Jednání Rady města Mimoň dne 26.06.2017
R17/564
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování – příjem dotací z Úřadu práce na
financování VPP a SÚPM
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R7 - navýšení
příjmů a snížení financování o 500 tis. Kč – dotace na veřejně prospěšné a
společensky účelná pracovní místa práce dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)

Položka/název
4116/Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu
UZ 13101
UZ 104113013
UZ 104513013
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech
kromě účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

Částka v Kč
500.000,-

-500.000,-

R17/565
Změny rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R8 – navýšení
příjmů a výdajů o 2.071.600 Kč – dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení
výdajů

§/název

4351/Osobní
asistence,
pečovatelská

Položka/název
4122/Neinvestiční přijaté
transfery od krajů
UZ 13305
AU 0084
5336/Neinvestiční transfery
zřízeným PO
služba UZ13305

Částka v Kč
2.071.600,-

2.071.600,-

a
podpora ORJ 0010
samostatného
bydlení
R17/566
Změna rozpočtu – změna zatřídění výdaje na paragraf u transferu odborové organizaci
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R9 – změna
zatřídění na paragraf u výdajů na transfer odborové organizaci – snížení výdajů o 15
tis. Kč na § 6171 a navýšení výdajů na § 3639 o 15 tis. Kč.

Záměr
Snížení výdajů

Navýšení
výdajů

§/název
Položka/název
6171/Činnost místní 5229/Ostatní neinvestiční
správy
transfery neziskovým a
podobným organizacím
ORJ 0020
ORG 839
3639/Komunální
5229/Ostatní neinvestiční
služby
a
územní transfery neziskovým a
rozvoj
podobným organizacím
ORJ 0020
ORG 839

Částka v Kč
-15.000,-

15.000,-

R17/580
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů a snížení financování města – Dotace na výkon
sociální práce
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R10 – navýšení
příjmů o 247.500,- Kč, navýšení výdajů o 16.500,- Kč a snížení financování města o
231.000,- Kč – příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon
sociální práce dle přílohy důvodové zprávy.

Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Navýšení
výdajů

6171/Činnost
správy

Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů

6171/Činnost
správy
6171/Činnost
správy

Snížení
financování

Položka/název
4116/Ostatní neinv. přijaté
transfery ze SR
UZ 13015
místní 5137/Drobný hmotný
dlouhodobý majetek
UZ 13015
místní 5167/Školení a kurzy
UZ 13015
místní 5132/Ochranné pracovní
prostředky
UZ 13015
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA

Částka v Kč
247.500,-

12000,4.000,500,231.000,-

