Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 28.6.2018
Z18/57
Změna rozpočtu – rekonstrukce ulice Okružní v Mimoni
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 3 – snížení běžných výdajů §2212
pol. 5166 o 100 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 100 tis. Kč na rekonstrukci Okružní
ulice v Mimoni ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Příloha č. 1
Záměr
§/název
Položka/název
Částka v Kč
§2212 silnice
Snížení běžných
5166/ Konzultační a
-100.000,ORJ 0022
výdajů
poradenské právní služby
§2212 silnice
Navýšení výdajů
6121/ rekonstrukce ulice
100.000,ORJ 0022
Okružní v Mimoni
Z18/58
Změna rozpočtu č. 4 – Kanalizace a vodovod kasárna
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 4 – zvýšení kapitálových výdajů na
Kanalizace a vodovod kasárna o 300.000,- Kč a snížení kapitálových výdajů na akci úprava
křižovatky Ralská - Svébořická o 300 000,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle
důvodové zprávy.
Příloha č. 1
Záměr
§/název
Položka/název
Částka v Kč
Navýšení výdajů
§2321 Odvádění a čištění
6121 – Budovy, haly a stavby
+300.000,odpadních vod
ORG 829
(Kanalizace a vodovod
ORJ 0012
kasárna)
Snížení výdajů
§2212 Silnice
6121 – Budovy, haly a stavby
-300.000,(Úprava křižovatky Ralská- ORG
Svébořická)
ORJ 0012
Z18/59
Změna rozpočtu – rekonstrukce chodníku Sokolská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 5 – snížení běžných výdajů §2219
pol. 5171 o 410 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 410 tis. Kč na rekonstrukci chodníku
Sokolská ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Příloha č. 1
Záměr
§/název
Položka/název
Částka v Kč
§2219 chodníky
Snížení běžných
5171/ opravy a udržování
-410.000,ORJ 0022
výdajů
Navýšení výdajů

§2219 chodníky
ORJ 0022

6121/ rekonstrukce chodníku
Sokolská

410.000,-

Jednání Rady města Mimoň dne 16.7.2018
R18/561
Prodej kompostérů pořízených z Dotačního fondu Libereckého kraje a změna rozpočtu – navýšení
příjmů
Rada města Mimoň schvaluje:
1)
prodej kompostérů pořízených z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5
Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
občanům města Mimoně za kupní cenu ve výši
360 Kč za kus o objemu 1 100 l včetně DPH a
820 Kč za kus o objemu 2 000 l včetně DPH.
2)
Změnu rozpočtu č. 13 – navýšení příjmů a snížení financování o 20 tis. Kč – příjem
z prodeje kompostérů dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

§/název
3725/Využívání a
zneškodňování komunálních
odpadů

ORJ

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)

Položka/název
2112/Příjmy z prodeje
zboží

Částka v Kč
20.000,-

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

20.000,-

R18/563
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů – zaslání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého
kraje na dotaci
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R14 - navýšení příjmů a
výdajů o 628.452,80 Kč – zaslání dotace z Libereckého kraje na projekt v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Základní
škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

§/název

3113/Základní školy

Položka/název
4116/ Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR
Org. 307
UZ 103133063 15%
UZ 103533063 85%
5336/Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím
Org. 307
ORJ 0010
UZ 103133063 15%
UZ 103533063 85%

Částka v Kč

94.267,92
534.184,88

94.267,92
534.184,88

Mimořádné jednání Rady města Mimoň dne 25.7.2018
R18/572
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R15 – navýšení příjmů a
výdajů o 3.696.716 Kč – dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního rozpočtu dle
přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Položka/název
4122/Neinvestiční přijaté transfery od
krajů

Částka v Kč
3.696.716,-

UZ 13305
Navýšení výdajů

4351/Osobní asistence,
pečovatelská služba a
podpora
samostatného
bydlení

5336/Neinvestiční transfery zřízeným
PO
UZ13305
ORJ 0010

3.696.716,-

