Jednání Rady města Mimoň dne 15.10.2018
R18/800
Změna rozpočtu – příjem dotace na podporu požární ochrany obcí Libereckého kraje
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R22 – navýšení příjmů o částku
přijaté dotace ve výši 314.853,10 Kč, snížení příjmů o částku vratky dotace ve výši 33.613,25 Kč,
snížení financování o 108.697,85 Kč a navýšení běžných výdajů o 172.542,- Kč na ochranné
prostředky ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Navýšení příjmů
Snížení příjmů
Vratka dotace
Navýšení výdajů

§5512/ Požární ochrana –
dobrovolná část
ORJ 013

Položka/název
4122/ Neinvestiční přijaté
transfery od krajů
4222/ Investiční přijaté
transfery od krajů
4222/ Investiční přijaté
transfery od krajů
5132/
Ochranné pomůcky

Snížení financování
(zvýšení stavu účtu
města)

8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě
účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
OSFA
Změna rozpočtu č. 22 byla zrušena dne 31.10.2018 usnesením R18/829

Částka v Kč
172.542,00
142.311,10
-33.613,25
172.542,00
108.697,85

R18/801
Změna rozpočtu – volby do ÚSC
1) Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R23 - navýšení příjmů na
základě poskytnuté dotace z rozpočtu Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s volbami do
Zastupitelstev obcí v roce 2018 o 195.000 Kč, navýšení výdajů o 65.000 Kč a snížení
financování o 130.000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2) Rada města Mimoň bere na vědomí přesun mezi položkami v rámci § 6115 volby do
zastupitelstev ÚSC dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
záměr

Navýšení
příjmů
Navýšení
výdajů
Snížení

§/název

Položka /název

4111 – neinvestiční přijaté
transfery z všeobecné pokladní
správy
6115 – volby do
zastupitelstev ÚSC

5021 – Dohody
8115/ Změna stavu krátkodobých

financování

prostředků na bankovních účtech

(navýšení

kromě účtů státních finančních

stavu účtu)

aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

účelový
znak

Částka
v Kč

98187

195.000

98187

65.000

130.000

Příloha č. 2
záměr

§/název

Položka /název

1

účelový
znak

Částka
v Kč

Snížení
výdajů

6115 – volby do
Zastupitelstev USC

Navýšení
výdajů

6115 – volby do
Zastupitelstev USC

5169/Nákup ostatních služeb

98187

-112.000

5011 – Platy
5021 – Dohody
5029 – ostatní platby
5031 – Sociální pojištění
5032 – Zdravotní pojišt.
5139 – Nákup materiálu

98187
98187
98187
98187
98187
98187

24.000
46.000
1.000
8.000
3.000
7.000

5161 – Poštovné

98187

1.000

komunikací

98187

2.000

5164 – Nájemné

98187

22.000

5162/ Služby elektronických

R18/802
Změna rozpočtu – zařazení výdajů Dotačního fondu
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R24 – zařazení výdajů Dotačního
fondu na příslušné paragrafy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
záměr
Navýšení
výdajů

§/název
3421 Dotace z rozpočtu
města

Organizace
999

Snížení
výdajů

4349 Dotace z rozpočtu
města

999

Položka/název
5222 – Využití
volného času dětí
a mládeže
5222 – Ost.soc.
péče a pomoc
ostatním
skup.obyvatelstva

Částka v Kč
+ 5000
- 5000

Jednání Rady města Mimoň dne 31.10.2018
R18/829
Zrušení usnesení - Změna rozpočtu – příjem dotace na podporu požární ochrany obcí Libereckého
kraje
1)
2)

Rada město Mimoň ruší své usnesení R18/800 ze dne 15. 10. 2018.
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R26 – navýšení příjmů o
částku přijaté dotace ve výši 314 853,10 Kč, snížení příjmů o částku vratky dotace ve výši 9
171,52 Kč, snížení financování o 133.139,58 Kč a navýšení běžných výdajů o 172 542 Kč na
ochranné prostředky ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Navýšení příjmů
Snížení příjmů
Vratka dotace
Navýšení výdajů

§5512/ Požární ochrana –
dobrovolná část
ORJ 013

2

Položka/název
4122/ Neinvestiční přijaté
transfery od krajů
4222/ Investiční přijaté
transfery od krajů
4222/ Investiční přijaté
transfery od krajů
5132/
Ochranné pomůcky

Částka v Kč
172.542,00
142.311,10
-9.171,52
172.542,00

Snížení financování
(zvýšení stavu účtu
města)

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

133.139,58

R18/830
Změna rozpočtu – snížení příjmů a výdajů – vratka finančních prostředků z dotace od ZŠ a MŠ Pod
Ralskem, Mimoň
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R25 - snížení příjmů a výdajů o
81 586,05 Kč – zaslání finančních prostředků – vratky části dotace na projekt „Potravinová pomoc
dětem v Libereckém kraji 2“ - od Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň,
příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
Záměr
Snížení příjmů

§/název
6402/Finanční
vypořádání minulých
let

Snížení výdajů

6402/Finanční
vypořádání minulých
let

Položka/název
2229/Ostatní přijaté vratky transferů
Org. 308
UZ120113014 15% 12.237,91
UZ120513014 85 % 69.348,14
5366/Výdaje z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem a obcemi
Org. 308
UZ120113014 15% 12.237,91
UZ120513014 85 % 69.348,14 ORJ
0010

3

Částka v Kč
-81.586,05

-81.586,05

