Jednání Rady města Mimoň dne 4.12.2018
R18/911
Oprava usnesení R18/830 ze dne 31. 10. 2018
Rada města Mimoň schvaluje opravu usnesení č. R18/830 ze dne 31. 10. 2018:
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R25 - navýšení 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
Navýšení příjmů

§/název
6402/Finanční
vypořádání minulých
let

Navýšení 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

Částka v Kč
81.586,05

81.586,05

R18/912
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování – příjem dotací z ÚP na financování
veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R30 - navýšení příjmů a snížení
financování o 461 957 Kč – dotace na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa
dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)

§/název

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
461.957,-

-461.957,-

Jednání Rady města Mimoň dne 11.12.2018
R18/955
Změna rozpočtu – navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijatého finančního
příspěvku Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů do 40 let věku
Rada města Mimoň bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 75 620 Kč
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ze státního rozpočtu.
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R31 – navýšení příjmů a snížení
financování města o 75 620 Kč na základě přijatého finančního příspěvku na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů do 40 let věku ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
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Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

§/název

Snížení
financování
(navýšení rezervy
města)

Položka/název
4116/ Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu
UZ 29014
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech
kromě účtů státních finančních aktiv,
které tvoří kapitolu OSFA

Částka v Kč
75.620,-75.620,-

R18/956
Změny rozpočtu – příjem dotací
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1) změnu rozpočtu č. R32 – navýšení příjmů a výdajů o 32 185,12 Kč – zaslání finančních
prostředků z Libereckého kraje na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“
Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy
důvodové zprávy;
2) změnu rozpočtu č. R33 – navýšení příjmů o 194 047 Kč, navýšení výdajů o 55.000 Kč na
nákup externí akustické sady a snížení financování o 139 047 Kč – zaslání finančních
prostředků z Ministerstva vnitra ČR – dotace za výjezdy hasičů mimo město Mimoň podle § 27
zákona o požární ochraně dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
1)
Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

§/název

3113/Základní školy

3113/Základní školy

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

§/název

5512/
Požární
ochrana
–
dobrovolná část

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
4.827,76

Položka/název
4116/ Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
UZ 14004
5137/ Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
UZ 14004 ORJ 0013
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kromě
účtů státních finančních aktiv, které tvoří
kapitolu operací státních finančních aktiv

Částka v Kč
194.047 Kč
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27.357,36

4.827,76

27.357,36

55.000 Kč
139.047 Kč

Jednání Rady města Mimoň dne 21.12.2018
R18/976
Změny rozpočtu v kompetenci rady města
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1) změnu rozpočtu č. R34 – navýšení příjmů a snížení financování o 339.500 Kč – dotace poskytnutá
Ministerstvem vnitra ČR na Rozšíření MKDS v Mimoni – etapa IV dle přílohy důvodové zprávy;
2) změnu rozpočtu č. R35 - navýšení příjmů a výdajů o 4.327 Kč – zaslání finančních prostředků z
Libereckého kraje na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2018“ Základní škole a Mateřské škole
Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy;
3) změnu rozpočtu č. R36 – navýšení příjmů a snížení financování o 6.046.000 Kč – dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt – Cyklostezka Mimoň koupaliště – Srní Potok;
4) změnu rozpočtu č. R37 – snížení a navýšení výdajů o 80.000 Kč – přesun výdajů mezi paragrafy
grantového fondu dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady města.
Příloha č. 1
1)
Záměr
Navýšení příjmů

§/název

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

Navýšení výdajů

3)
Záměr
Navýšení příjmů

§/název

3113/Základní školy

§/název

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)
4)
Záměr
Snížení výdajů

Navýšení výdajů

§/název
3319/
Ostatní
záležitosti kultury
3419/
Ostatní
tělovýchovná činnost

Položka/název
4216/ Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
ORG 820
UZ 14990
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kromě
účtů státních finančních aktiv, které tvoří
kapitolu operací státních finančních aktiv

Částka v Kč
339.500,-

Položka/název
4122/ Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
Org. 307
UZ 120113014
5336/Neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím
Org. 308
ORJ 0010

Částka v Kč
4.327,-

Položka/název
4213/ Investiční přijaté transfery ze
státních fondů
ORG 870
UZ 91628
8115/ Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kromě
účtů státních finančních aktiv, které tvoří
kapitolu operací státních finančních aktiv

Částka v Kč
6.046.000,-

Položka/název
5492/ Dary obyvatelstvu

Částka v Kč
-80.000,-

ORG 999
ORJ 0013
5492/ Dary obyvatelstvu
ORG 999
ORJ 0013
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339.500,-

4.327,-

6.046.000,-

80.000,-

