Jednání Rady města Mimoň dne 16.7.2019
R19/517
ZR - Zatřídění výdajů
Rada města Mimoň schvaluje ve svěřené kompetenci změnu rozpočtu č. R17– snížení
a navýšení výdajů o 35 000 Kč – přesun výdajů mezi paragrafy grantového fondu dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Snížení výdajů
Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů

§/název
3429/
Ostatní
zájmová činnost
a rekreace
4379/
Ostatní
sociální péče a
pomoc dětem a
mládeži
4379/
Ostatní
sociální péče a
pomoc dětem a
mládeži

Položka/název
5222/ Neinvestiční transfery
spolkům
ORG 999, ORJ 0013
5229/ Neinvestiční transfery
neziskovým a podobným
organizacím
ORG 999, ORJ 0013
5222/ Neinvestiční transfery
spolkům, spolkům

Částka v Kč
-35 000,20.000,-

15.000,-

ORG 999, ORJ 0013

R19/520
ZR - snížení a navýšení výdajů na akci „Rekonstrukce ul. Široké a Okružní“
Rada města Mimoň schvaluje ve svěřené kompetenci změnu rozpočtu č. R18 – snížení
kapitálových výdajů o 8 600 tis. Kč na rekonstrukci chodníků v ulicích Široká a
Okružní a navýšení kapitálových výdajů o 8 600 tis. Kč na rekonstrukci komunikací
v ulicích Široká a Okružní dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení
výdajů

Snížení
výdajů

§/název
Položka/název
2212/Komunikace 6121 – Budovy, haly a
(Široká - Okružní) stavby
Org.
Orj. 0012
2219/Ostatní
6121 – Budovy, haly a
komunikace
stavby
(Široká - Okružní) Org.
Orj. 0012

1

Částka v Kč
+ 8.600.000,-

-

8.600.000,-

Mimořádné jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 25.7.2019
Z19/101
Změna rozpočtu – havarijní kácení v městských lesích
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu rozpočtu č. 28 –
zvýšení příjmů z prodeje dřeva o 200.000 Kč a zvýšení běžných výdajů na těžbu a
pěstební práce v městských lesích o 200.000 Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

§/název
1039/ Ostatní
záležitosti
lesního
hospodářství
1039/ Ostatní
záležitosti
lesního
hospodářství

ORJ
11

11

Položka/název
2111/ Příjmy z
poskytování služeb a
výrobků

Částka v Kč
+200.000,00

5169/ Nákup ostatních
služeb

+200.000,00

Z19/102
Změna rozpočtu – odstranění plísně v suterénu Domova důchodců
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí žádost příspěvkové organizace
Sociální služby města Mimoň o rekonstrukci suterénu Domova důchodců
vyplývající z kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 29 – navýšení
kapitálových výdajů na akci „Odstranění plísně v suterénu Domova důchodců v
Mimoni“ a navýšení financování o 1.000.000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení
výdajů

Navýšení
financování
(snížení
volných
prostředků
města)

§/název
4357/Služby
sociální péče

Položka/název
6121 – Budovy, haly a
stavby
Org. 848
Orj. 0012
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě
účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
OSFA

2

Částka v Kč
+ 1.000.000,-

- 1.000.000,-

Z19/103
Změna rozpočtu – humanizace Nádražní ulice
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 30 – navýšení kapitálových
výdajů na akci „Humanizace Nádražní ulice“ a snížení běžných výdajů na opravy
komunikací a chodníků o 3 100 000 Kč a navýšení financování o 700 000 Kč dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení
výdajů

Snížení
běžných
výdajů
Snížení
běžných
výdajů

§/název
Položka/název
2212/Komunikace 6121 – Budovy, haly a
stavby
ORG 873
ORJ 0012
2212/Komunikace 5171 – Opravy a udržování
ORG
ORJ 0012

Částka v Kč
+ 3.100.000,-

-

1.000.000,-

2219/Ostatní
komunikace

-

2.100.000,-

5171 – Opravy a udržování
ORG
ORJ 0012

Z19/104
Změna rozpočtu – rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ Eliášova, vícepráce
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o vícepracích na akci
„Rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ Eliášova, Mimoň“.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 31 – zvýšení kapitálových
výdajů na akci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ Eliášova, Mimoň“ a navýšení
financování o 2.600.000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení
výdajů

Navýšení
financování
(snížení
volných
prostředků
města)

§/název
3113/Základní
školy

Položka/název
6121 – Budovy, haly a
stavby
Org. 308
Orj. 0012
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě
účtů státních finančních
aktiv, které tvoří kapitolu
OSFA

3

Částka v Kč
+ 2.600.000,-

- 2.600.000,-

