Jednání Rady města Mimoň dne 10.9.2018
R18/717
Změny rozpočtu – příjem dotací
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1) změnu rozpočtu č. R18 – navýšení příjmů a snížení financování o 50 000 Kč – zaslání účelové
neinvestiční dotace na výdaje spojené s úhradou nákladů na obnovu prameniště v Zámeckém
parku dle přílohy důvodové zprávy;
2) změnu rozpočtu č. R19 – navýšení příjmů a výdajů o 416 566,50 Kč – zaslání finančních
prostředků z Libereckého kraje na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4“
Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy
důvodové zprávy;
3) změnu rozpočtu č. R20 – navýšení příjmů a výdajů o 144 894,75 Kč – zaslání finančních
prostředků z Libereckého kraje na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4“
Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy
důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
1)
Záměr
Navýšení příjmů

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)
2)
Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

§/název

§/název

3113/Základní školy

3113/Základní školy

Položka/název
4116/ Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
Org. 944
UZ 34002
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kromě
účtů státních finančních aktiv, které tvoří
kapitolu OSFA

Částka v Kč
50.000,-

Položka/název
4122/ Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
Org. 307
UZ 120113014
4122/ Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
Org. 307
UZ 120513014
5336/Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím
Org. 307
UZ 120113014
ORJ 0010
5336/Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím
Org. 307
UZ 120513014
ORJ 0010

Částka v Kč
62.484,98

Položka/název
4122/ Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
Org. 308
UZ 120113014
4122/ Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
Org. 308
UZ 120513014
5336/Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím
Org. 308
UZ 120113014 ORJ 0010
5336/Neinvestiční transfery zřízeným

Částka v Kč
21.734,22

50.000,-

354.081,52

62.484,98

354.081,52

3)
Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

§/název

3113/Základní školy

3113/Základní školy

1

123.160,53

21.734,22

123.160,53

příspěvkovým organizacím
Org. 308
UZ 120513014
ORJ 0010

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 13.9.2018
Z18/91
Změna rozpočtu – Osvětlení ke kostelu od hřbitova
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 6 – snížení běžných výdajů §3631 pol. 5171
o 58 tisíc Kč a navýšení kapitálových výdajů o 58 tisíc Kč na osvětlení ke kostelu od hřbitova ve znění
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Záměr
Snížení běžných
výdajů
Navýšení výdajů

§/název
§3631veřejné osvětlení
ORJ 0022

Položka/název
5171/ opravy a udržování

Částka v Kč
-58.000,-

§3631 veřejné osvětlení
ORJ 0022

6121/ osvětlení ke kostelu od
hřbitova

58.000,-

Z18/92
Změna rozpočtu – Projektová dokumentace – likvidace vepřín
Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. 7 – snížení kapitálových
výdajů a navýšení běžných výdajů o 120 tisíc Kč na projektovou dokumentaci na likvidaci hal v areálu
bývalého vepřína dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
záměr

Navýšení
výdajů

Snížení výdajů

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

ORJ

Položka/název

11

5169/Nákup ostatních služeb

11

6121/Budovy, haly a stavby

Částka v Kč

120.000,-

-120.000,-

Z18/93
Změna rozpočtu – Hasiči
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 8 – navýšení financování o 100 tisíc Kč a
navýšení běžných výdajů o 100 tisíc Kč na pohonné hmoty a platby za provedenou práci pro Jednotku
SDH Mimoň, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Záměr
Navýšení
financování (snížení
stavu účtu města)

§/název

Navýšení výdajů

§5512 Požární ochrana –
dobrovolná část
ORJ 013

Navýšení výdajů

§5512 Požární ochrana –
dobrovolná část
ORJ 013
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Položka/název
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA
5029/
Ostatní platby za provedenou
práci j. n.
5156/
Pohonné hmoty a maziva

Částka v Kč
-100.000,-

40.000,-

60.000,-

Z18/94
Změna rozpočtu – Rockový koncert
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 9 – snížení výdajů na Den města a navýšení
výdajů na uspořádání rockového koncertu o 100 tisíc Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Záměr
ORJ
§/název
Položka/název
Částka v Kč
Navýšení výdajů
0017
3313 – Film. tvorba,
5169/Nákup služeb
100 000,distribuce, kina a
shrom. audio archiv
Snížení výdajů
0017
3399 – Ostatní
5169/Nákup služeb
-100 000,záležitosti kultury,
církví a sděl.
org.86
prostředků
Z18/95
Změna rozpočtu – Odpady
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 10 – navýšení výdajů na zabezpečení svozu
odpadů v Mimoni a navýšení financování o 300 tisíc Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Záměr
§/název
ORJ
Položka/název
Částka v Kč
Zvýšení
8115/Změna stavu
300.000,00
financování
krátkodobých
(snížení stavu
prostředků na
účtu)
bankovních účtech
kromě změn stavů účtů
státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
OSFA
Navýšení výdajů
3722 / Sběr a svoz
0015
5169/nákup služeb
+300.000,00
komunálních odpadů
Z18/96
Změna rozpočtu – Nákup vysavače na listí pro Zahradnictví Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 11 – snížení investičního příspěvku pro
Zahradnictví Mimoň na pořízení Unimo buňky o 200 tisíc Kč, snížení financování o 120 tisíc Kč a
navýšení kapitálových výdajů na investiční příspěvek pro Zahradnictví Mimoň o 80 tisíc Kč na nákup
vysavače listí dle přílohy č. 1 usnesení a důvodové zprávy.
Záměr
§/název
Položka/název
Částka v Kč
Snížení výdajů
3745/ Péče o vzhled a 6351/Investiční transfery zřízeným
-200.000,veřejnou zeleň
příspěvkovým organizacím
Nákup Unimo buňky
Navýšení výdajů

3745/ Péče o vzhled a
veřejnou zeleň

6351/Investiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím
Nákup vysavače na listí
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech
kromě účtů státních finančních aktiv,
které tvoří kapitolu OSFA

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)

80.000,-

120.000,-

Z18/97
Změna rozpočtu – Demolice výkrmny prasat Gigant
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 12 – navýšení příjmů o 13 564 tisíc Kč za
odkup železa a hliníku z demolované stavby výkrmny prasat, navýšení běžných výdajů 10 195 tisíc Kč
na demolici výkrmny prasat Gigant Mimoň a snížení financování o 3 369 tisíc Kč ve znění přílohy č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Záměr
Navýšení příjmů
Navýšení výdajů

§/název
§3639 Komunální služby a
územní rozvoj
ORJ 0022
§3639 Komunální služby a
územní rozvoj
ORJ 0022

Položka/název
2310/ Příjmy z prodeje
krátkod.a drob.majetku
5169/ Nákup ostatních služeb
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Částka v Kč
13.564.000,10.195.000,-

Snížení financování
(navýšení stavu
účtu)

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

3.369.000,-

Z18/98
Změna rozpočtu – Komunikace pro pěší, ulice Ve stráni
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 13 – zvýšení kapitálových výdajů na
rekonstrukci „Komunikace pro pěší ulice Ve stráni – Mimoň“ o 400 000 Kč a snížení kapitálových
výdajů na akci Zámecký park – tůň o 175 000 Kč, snížení kapitálových výdajů na akci Zámecký park –
cesty pro pěší o 150 000 Kč a snížení kapitálových výdajů na akci Statické zajištění svahu a sklepů
pod kostelem o 75 000 Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.
Záměr
Navýšení výdajů

§/název
§2219 Ostatní komunikace
- chodníky

Snížení výdajů

§3745 Péče o vzhled a
veřejnou zeleň
(Zámecký park - tůň)
§3745 Péče o vzhled a
veřejnou zeleň
(Zámecký park – cesty pro
pěší)
§3744 Protierozní,
protilavinová a protipožární
ochrana
(statické zajištění svahu
pod kostelem)

Položka/název
6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 945
ORJ 0012
6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 955
ORJ 0012
6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 955
ORJ 0012
6121 – Budovy, haly a stavby
ORG
ORJ 0012

Částka v Kč
+400.000,00

-175.000,00

-150.000,00

-75.000,00

Z18/101
Partnerská smlouva o spolufinancování vyhledávací studie „Cyklostezka Panenský potok“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje níže uvedené usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje účast města Mimoň v projektu propojení a doplnění o
vnitřní síť cyklostezek Cyklomagistrály Ploučnice a Cyklostezky sv. Zdislavy.
2. Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje uzavření Partnerské smlouvy o zajištění a financování
projektové dokumentace ve stupni vyhledávací studie „Cyklostezka Panenský potok“ dle
předloženého návrhu a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
3. Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje vlastní podíl ve vyhledávací studii ve výši 25 tis. Kč a
ukládá ORM tuto částku poukázat na účet obce Brniště do 30. září 2018.
4. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 14 – zvýšení kapitálových výdajů na
platbu podílu ve vyhledávací studii „Cyklostezka Panenský potok“ o 25 000 Kč a snížení
kapitálových výdajů na akci Zámecký park – tůň o 25 000 Kč ve znění přílohy č. 5 tohoto
usnesení a dle důvodové zprávy.
Záměr
Navýšení výdajů

§/název
§2212 Silnice

Snížení výdajů

§3745 Péče o vzhled a
veřejnou zeleň
(Zámecký park - tůň)

Položka/název
6341 – Investiční transfery
obcím
ORG 4016 (Brniště)
ORJ 0012
6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 955
ORJ 0012
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Částka v Kč
+25.000,00

-25.000,00

Z18/108
Slevy pro seniory na dopravu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje:
1) Jednorázové poskytnutí daru ve výši 500 Kč na základě žádosti těm občanům s trvalým
bydlištěm v Mimoni, kteří ode dne 1.10.2018 do 30.09.2019 dosáhnou věku 65 a více let nebo
mají průkaz ZTP, a to na úhradu poplatku za roční aktivaci bezkontaktní čipové karty
Opuscard pro Liberecký kraj zaplaceného od 1.10.2018 do 30.09.2019;
2) Změnu rozpočtu č. 15 - Převod finančních prostředků do Dotačního fondu města Mimoň ve
výši 800 tis. Kč na poskytování darů, a to na
a) bezplatnou dopravu občanů Mimoně ve věku 65 až 70 let nebo s průkazem ZTP v rámci
města Mimoně
b) ve věku 70 a více let po Libereckém kraji
(dále jen senioři) dle přílohy č. 1 důvodové zprávy;
3) Změnu rozpočtu č. 16 – navýšení výdajů a financování o 800 tis. Kč na poskytování darů
seniorům na bezplatnou dopravu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy;
4) Formulář Žádosti o poskytnutí daru na bezplatnou dopravu seniorům dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy;
5) Darovací smlouvu na poskytnutí daru na bezplatnou dopravu seniorům dle přílohy č. 4
důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvy po doplnění osobních údajů žadatelů
podepisovat.
Příloha č. 1 – Vlastní převod z běžného účtu na účet Dotačního fondu
Záměr
§/název
Položka/název
Navýšení
6330/Převody
vlastním 5349/ Ostatní převody
výdajů
fondům
v rozpočtech vlastním fondům
územní úrovně
Navýšení
příjmů

6330/Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4139/ Ostatní převody
z vlastních fondů

Příloha č. 2 – poskytování darů z Dotačního fondu
Záměr
§/název
Položka/název
Navýšení
3639/ Komunální služby 5492/Dary
výdajů
a územní rozvoj j. n.
obyvatelstvu
Zvýšení
financování
(snížení stavu
účtu)

ORJ

Částka v Kč
800.000,-

800.000,-

ORJ/ORG
0013/999

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

Částka v Kč
800.000,800.000,-

Jednání Rady města Mimoň dne 24.9.2018
R18/762
Změna rozpočtu – zařazení výdajů na Dotačním fondu
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R21 – snížení výdajů o 32 tis. Kč
na dotace na ostatní ústavní péči a navýšení výdajů o 32 tis. Kč na dotace pro hospice dle přílohy č. 1
důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
záměr
§/název
Položka/název
Částka v Kč
§3429 Ostatní ústavní 5222/
Snížení výdajů
-32.000,péče
Neinvestiční transfery spolků
ORJ 013
ORG 999
§3525 Hospice
Navýšení výdajů
5221/
32.000,ORJ 013
Neinvestiční transf.obecně
prospěšným společnostem
ORG 999
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