Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017
Z17/107
Změna rozpočtu č. 17 – Chodník Sídliště Pod Ralskem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 – zvýšení kapitálových
výdajů na zakázku Chodník Sídliště Pod Ralskem o 280.000,- Kč a navýšení
financování města (snížení volných finančních prostředků města) ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.
Záměr
Navýšení výdajů

§/název
§2219 Chodník Horní –
Dolní Sídliště Pod
Ralskem

Navýšení
financování
(snížení volných
prostředků města)

Položka/název
6121 – Budovy, haly a
stavby
ORG 938
ORJ 0012
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě
účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
OSFA

Částka v Kč
+280.000,00

-280.000,00

Z17/108
Posílení Dotačního fondu města Mimoň - Rozpočtová změna č. 18
Zastupitelstvu města Mimoň doporučuje schválit následující usnesení:
a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje příděl finančních prostředků z rozpočtu
města do Dotačního fondu ve výši 1 980 000,00 Kč
b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 18 – navýšení výdajů
dotačního fondu města ve výši 1 980 000 Kč snížení stavu účtu o 1 980 000 Kč, dle
přílohy důvodové zprávy.
Záměr
Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů

§/název
3419/ostatní
tělovýchovná činnost

Položka/název
5222/neinvestiční
transfery občanským
sdružením
3421/využití
volného 5222/neinvestiční
času dětí a mládeže
transfery občanským
sdružením
3429/ostatní
zájmová 5222/neinvestiční
činnost a rekreace
transfery občanským
sdružením
3639/ostatní
5499/ostatní
neinv.transféry –
na neinvestiční transfery
stavbu RD
obyvatelstvu j.n.

ORJ
0013

Částka v Kč
950 000,-

0013

250 000,-

0013

250 000,-

0013

400 000,-

3792/ekologická výchova 5222/neinvestiční
a osvěta
transfery občanským
sdružením
4349/ostatní
sociální 5222/neinvestiční
péče a pomoc
transfery občanským

0013

30 000,-

0013

100 000,-

sdružením
8115/ Změna stavu
krátkodobých
prostředků na
bankovních účtech
kromě účtů státních
finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA

Zvýšení
financování
(snížení
stavu účtu)

1 980 000,-

Z17/109
Změna rozpočtu č. 19 – zateplení vikýřů a výměna oken - Mírová 120
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. 19 –
snížení kapitálových výdajů na kanalizační přípojku Hvězdovská 141,142,374 o 68.000,Kč a navýšení kapitálových výdajů na zateplení vikýřů a výměnu oken Mírová 120 o
68.000,-Kč z důvodu úhrady DPH ze zálohy uhrazené v r. 2016, ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Záměr
Snížení výdajů

§/název
3612/ Bytové
hospodářství

ORJ
11

Navýšení výdajů

6171/ Činnost
místní správy

11

Položka/název
6121/Budovy , haly a
stavby
ORG 940 Byty Mimoň
6121/Budovy, haly, stavby

Částka v Kč
-68.000,00
+68.000,00

Z17/110
Změna rozpočtu č. 20 – navýšení výdajů na dláždění kamennou dlažbou v k.ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 20 – snížení kapitálových
výdajů o 680 tis. Kč z akce „Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice“ a navýšení
kapitálových výdajů o 680 tis. Kč na dláždění plochy u Muzea, cest v Zámeckém parku
a spojka Hvězdovská x Sluneční ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Záměr
Snížení výdajů

§/název
§2310 silnice
ORJ 0012

Navýšení výdajů

§2212 silnice
ORJ 0022

Položka/název
Položka 6121
Rekonstrukce přečerpávací
stanice Ploužnice
6121/ Budovy, stavby

Částka v Kč
-680.000,-

680.000,-

Z17/113
Poskytnutí návratné finanční výpomoci č. x/2017 pro Zahradnictví Mimoň, příspěvková
organizace a změna rozpočtu
a) Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e změnu rozpočtu č. 21 – navýšení
kapitálových výdajů na poskytnutí finanční výpomoci Zahradnictví Mimoň, p.o. ve výši
1.316.000,- Kč a navýšení financování města (snížení stavu účtu) ve výši 1.316.000,- Kč
dle přílohy č. 3 důvodové zprávy;
b) Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Zahradnictví Mimoň IČ
21551367, se sídlem Široká 678, 471 24 Mimoň ve výši 1.316.000,- Kč na nákup
investice - pořízení kontejnerů na trávu a nakladač.

c) Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Městem Mimoň a Zahradnictví Mimoň, příspěvková
organizace, IČ 21551367, se sídlem Široká 678, 471 24 Mimoň a u k l á d á starostovi
města smlouvu podepsat.
Záměr
Snížení stavu účtu
- rezervy (zvýšení
financování)
Navýšení výdajů

§/název

§ 3745/ Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň
ORJ 0015

Položka/název
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
6451/Investiční půjčené
prostředky zřízeným
příspěvkovým organizacím

Částka v Kč
-1.316.000,+1.316.000,-

Z17/111
Změna rozpočtu č. 22 – navýšení výdajů na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové
kázně
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí odvod za porušení rozpočtové kázně
uložený Finančním úřadem pro Liberecký kraj v celkové výši 80.000,- Kč a penále za
prodlení ve výši 1 promile denně.
2. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá požádat o prominutí penále za prodlení ve výši
1 promile denně za porušení rozpočtové kázně vystavené Finančním úřadem pro
Liberecký kraj.
3. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 22 – snížení kapitálových
výdajů na Rekonstrukci přečerpávací stanice Ploužnice o 916 tis. Kč, navýšení výdajů
o 118 tis. Kč na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně a snížení
financování města (navýšení volných finančních prostředků města) o 798 tis. Kč dle
přílohy důvodové zprávy.
Záměr
Snížení výdajů

§/název
2310/Pitná voda

Navýšení výdajů

6402/Finanční
vypořádání minulých let

Snížení
financování
(navýšení volných
prostředků města)

Položka/název
6121/ Rekonstrukce
přečerpávací stanice
Ploužnice
5363 – Úhrady sankcí jiným
rozpočtům
ORG 892
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě
účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
OSFA

Částka v Kč
-916.000,-

+118.000,-

798.000,-

Jednání Rady města Mimoň dne 11.09.2017
R17/744
Změna rozpočtu č. Rxx – navýšení příjmů a výdajů o 30.000,- Kč dotace z rozpočtu MF ČR
na úhradu výdajů na volbu prezidenta v roce 2018
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. xx - navýšení
příjmů a výdajů o 30.000 Kč dle přílohy důvodové zprávy – poskytnutí dotace
z rozpočtu Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s volbou prezidenta republiky v
roce 2018.
záměr

§/název

Položka /název

účelový

Částka

znak

v tis. Kč

98008

30

5139 – Nákup materiálu

98008

20

5161 - Poštovné

98008

5

5169 – nákup ost. služ.

98008

5

Navýšení

4111 – neinvestiční přijaté

příjmů

transfery

Navýšení
výdajů

6118
– volba
prezidenta

R17/747
Změny rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotace pro základní školy
Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci:
1. Změnu rozpočtu č. Rxx – navýšení příjmů a výdajů o 28.000 Kč – dotace z dotačního
fondu Libereckého kraje pro Základní školu a Mateřskou školu Pod Ralskem 572,
Mimoň dle přílohy důvodové zprávy;
2. Změnu rozpočtu č. Rxx – navýšení příjmů a výdajů o 942.679,20 Kč – dotace z MŠMT
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
28.000,-

ORG 308
Navýšení výdajů

Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

3113/Základní školy

§/název

3113/Základní školy

5336/Neinvestiční transfery
zřízeným PO
ORG 308
ORJ 0010
Položka/název
4116/Ostatní neinvestiční
transfery ze SR
UZ 103533063 85%
UZ 103133063 15%
ORG 307
5336/Neinvestiční transfery
zřízeným PO

28.000,-

Částka v Kč
801.277,31
141.401,89

UZ 103533063 85%
UZ 103133063 15%
ORG 307
ORJ 0010

801.277,31
141.401,89

R17/748
Změny rozpočtu – změna paragrafů na základě platné rozpočtové skladby
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1. Změnu rozpočtu č. Rxx – změna zařazení na paragraf podle platné rozpočtové
skladby u výdaje ve výši 168.620,14 Kč na vratku dotace Zlepšení tepelné ochrany
budovy Domova důchodců v Mimoni dle přílohy důvodové zprávy;
2. Změnu rozpočtu č. Rxx – změna zařazení na paragraf podle platné rozpočtové
skladby u výdaje ve výši 167.292,- Kč na úhradu odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně u akce Regenerace sídelní zeleně a výsadba alejí v Mimoni II dle
přílohy důvodové zprávy;
3. Změnu rozpočtu č. Rxx – změna zařazení na paragraf podle platné rozpočtové
skladby u výdaje ve výši 216.792,- na úhradu odvodů a penále za porušení rozpočtové
kázně u akce Snížení energetické náročnosti ZŠP Letná dle přílohy důvodové zprávy;
4. Změnu rozpočtu č. Rxx – změna zařazení na paragraf podle platné rozpočtové
skladby u výdaje ve výši 300.264,- Kč na úhradu odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně u akce Snížení energetické náročnosti MŠ Eliášova dle přílohy
důvodové zprávy.
Záměr
§/název
Položka/název
Částka v Kč
Snížení výdajů
4357/Domovy pro osoby 5364/ Vratky veřejným
-168.620,14
se zdravotním
rozpočtům ústřední úrovně
postižením a domovy se transferů poskytnutých
zvláštním režimem
v minulých rozpočtových
obdobích
ORJ 0012
ORG 848 Zlepšení tepelné
ochrany budovy Domova
důchodců v Mimoni
Navýšení výdajů
6402/ Finanční
5364/ Vratky veřejným
+168.620,14
vypořádání minulých let rozpočtům ústřední úrovně
transferů poskytnutých
v minulých rozpočtových
obdobích
ORJ 0012
ORG 848 Zlepšení tepelné
ochrany budovy Domova
důchodců v Mimoni
Snížení výdajů
3745/Péče o vzhled
5363/Úhrady sankcí jiným
-167.292,00
obcí a veřejnou zeleň
rozpočtům
ORJ 0012
ORG 842 Regenerace
sídelní zeleně
Navýšení výdajů
6402/ Finanční
5363/ Úhrady sankcí jiným
+167.292,00
vypořádání minulých let rozpočtům

Snížení výdajů

3113/ Základní školy

Navýšení výdajů

6402/ Finanční
vypořádání minulých let

Snížení výdajů

3113/Základní školy

Navýšení výdajů

6402/ Finanční
vypořádání minulých let

ORJ 0012
ORG 842 Regenerace
sídelní zeleně
5363/ Úhrady sankcí jiným
rozpočtům
ORJ 0012
ORG 847 Snížení
energetické náročnosti ZŠP
Letná
5363/ Úhrady sankcí jiným
rozpočtům
ORJ 0012
ORG 847 Snížení
energetické náročnosti ZŠP
Letná
5363/ Úhrady sankcí jiným
rozpočtům
ORJ 0012
ORG. 858 Snížení
energetické náročnosti MŠ
Eliášova
5363/ Úhrady sankcí jiným
rozpočtům
ORJ 0012
ORG. 858 Snížení
energetické náročnosti MŠ
Eliášova

-216.792,00

+216.792,00

+300.264,00

-300.264,00

