Jednání Rady města Mimoň dne 13.8.2019
R19/576
ZR č. 19 – Instalace kamery ke sběrnému dvoru
Rada města Mimoň schvaluje ve svěřené kompetenci změnu rozpočtu č. R19 –
navýšení financování města (snížení stavu účtu) o 48 tisíc Kč a navýšení výdajů o 48
tisíc Kč na nákup autonomního kamerového systému ke sběrnému dvoru dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Snížení stavu
účtu - rezervy
(zvýšení
financování)
Navýšení výdajů

§/název

Položka/název
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků
na bankovních účtech

§ 3722/ Sběr a svoz
komunálních odpadů
ORJ 0018

6122/ Stroje, přístroje a
zařízení

Částka v Kč
-48.000,-

+48.000,-

R19/577
ZR č. 20 – Rizikové kácení stromů
Rada města Mimoň schvaluje ve svěřené kompetenci změnu rozpočtu č. R20 –
navýšení financování města (snížení stavu účtu) o 49 tisíc Kč a navýšení výdajů o 49
tisíc Kč na rizikové kácení stromů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Rada města Mimoň schvaluje přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci
zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů § 3745 Péče o vzhled a
veřejnou zeleň dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Snížení stavu
účtu - rezervy
(zvýšení
financování)
Navýšení výdajů

Záměr
snížení výdajů
Navýšení výdajů

§/název

Položka/název
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků
na bankovních účtech

§ 3745/ Péče o vzhled
a veřejnou zeleň
ORJ 0015

5169/ Nákup ostatních
služeb

§/název
§ 3745/ Péče o vzhled
a veřejnou zeleň
ORJ 0015
§ 3745/ Péče o vzhled
a veřejnou zeleň
ORJ 0015

Položka/název
5137/ Drobný hmotný
dlouhodobý majetek
5169/ Nákup ostatních
služeb
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Částka v Kč
-49.000,-

+49.000,-

Částka v Kč
-8.000,+8.000,-

R19/578
ZR č. 21 - Dotační fond
Rada města Mimoň schvaluje ve svěřené kompetenci změnu rozpočtu č. R21 – snížení
a navýšení výdajů o 118 000 Kč – přesun výdajů mezi paragrafy grantového fondu dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Snížení výdajů

Navýšení
výdajů

Navýšení
výdajů
Snížení výdajů

Navýšení
výdajů
Navýšení
výdajů
Snížení výdajů

Navýšení
výdajů
Snížení výdajů
Navýšení
výdajů

§/název
3639/ Komunální
služby a územní
rozvoj jinde
nezařazené
3330/ Činnosti
registrovaných
církví a
náboženských
společností
3421/ Využití
volného času dětí
a mládeže
4349/ Ostatní
soc. péče a
pomoc ostatním
skupinám
obyvatelstva
4379/ Ostatní
služby a činnosti
v oblasti sociální
prevence
4379/ Ostatní
služby a činnosti
v oblasti sociální
prevence
4359/ Ostatní
služby a činnosti
v oblasti sociální
péče
4359/ Ostatní
služby a činnosti
v oblasti sociální
péče
3429/ Ostatní
zájmová činnost
a rekreace
3429/ Ostatní
zájmová činnost
a rekreace

Položka/název
5492/ Dary obyvatelstvu
ORG 999, ORJ 0013

Částka v Kč
-10.000,-

5223/ Neinvestiční transfery
církvím a náboženským
společnostem
ORG 999, ORJ 0013

5.000,-

5222/ Neinvestiční transfery
spolkům
ORG 999, ORJ 0013
5222/ Neinvestiční transfery
spolkům
ORG 999, ORJ 0013

5.000,-35.000,-

5222/ Neinvestiční transfery
spolkům
ORG 999, ORJ 0013

15.000,-

5229/ Ostatní neinvest. transfery
nezisk. a podobných organizacím
ORG 999, ORJ 0013

20.000,-

5213/ Neinvestiční transfery
nefinančním podnikatelským
subjektům – práv. osobám
ORG 999, ORJ 0013
5222/ Neinvestiční transfery
spolkům
ORG 999, ORJ 0013

-70.000,-

5222/ Neinvestiční transfery
spolkům
ORG 999, ORJ 0013
5493/ Účelové neinvestiční
transfery fyzickým osobám
ORG 999, ORJ 0013

-3.000,-
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70.000,-

3.000,-

R19/579
ZR č. 22 - rezervní kolo ke služebnímu vozidlu MěPo
Rada města Mimoň schvaluje v rámci svěřené kompetence změnu rozpočtu č. R22 –
navýšení kapitálových výdajů a navýšení financování (snížení stavu účtu) o 15 tisíc Kč
na pořízení rezervního kola, krytu, držáku a nářadí na demontáž kola dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
§/Název
ORJ
Navýšení
5311/Městská 018
výdajů
policie
Navýšení
018
financování
(snížení stavu
účtu)

Položka/název
Částka v Kč
6123/ Dopravní prostředky + 15.000,-8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
kromě účtů státních
finančních aktiv, které
tvoří kapitolu operací
státních finančních aktiv

- 15.000,--

R19/580
ZR č. 23 – znalecký posudek na stavební práce – bývalá lékárna
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R23 – navýšení
běžných výdajů na zajištění znaleckého posudku skutečně provedených prací
v prostorách Nádražní 169, Mimoň o 12 000 Kč a navýšení financování města (snížení
volných finančních prostředků města) o 12 000 Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení a dle důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení výdajů

§/název
§ 3113/Základní školy

Položka/název
5166 – Konzultační,
poradenské a právní
služby
ORG 307
ORJ 0011
8115/ Změna stavu
krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
kromě účtů státních
finančních aktiv, které
tvoří kapitolu OSFA

Navýšení
financování
(snížení volných
prostředků
města)

Částka v Kč
+12.000,00

-12.000,00

R19/581
ZR č. 24, 25 a 26 - příjem dotací
Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci:
1) změnu rozpočtu č. R24 – navýšení příjmů a výdajů o 12 040 Kč – zaslání dotace
z Libereckého kraje na akci pod názvem „Cesty za kulturou“ Základní škole a
Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy;
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2) změnu rozpočtu č. R25 – navýšení příjmů a snížení financování o 2 073 Kč –
příjem finančních prostředků na částečnou kompenzaci výdajů na veřejnou
službu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy;
3) změnu rozpočtu č. R26 – navýšení příjmů a snížení financování o 2 191 430,63
Kč – příjem dotace „Rozšíření a modernizace IS města Mimoň“ dle přílohy č. 3
důvodové zprávy.

Příloha č. 1
Záměr
Navýšení příjmů

Navýšení
výdajů

§/název

3113/Základní
školy

Položka/název
4116/ Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR
Org. 307
5336/Neinvestiční transfery
zřízeným příspěvkovým
organizacím
Org. 307
ORJ 0010

Částka v Kč
12.040,-

12.040,-

Příloha č. 2
Záměr
§/název
Navýšení příjmů 3639/Komunální
služby
a
územní
rozvoj j.n.
Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)

Položka/název
2324/Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady

Částka v Kč
2.073,-

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

2.073,-

Položka/název
4216/Ostatní investiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu
ORG 953
UZ 107117968 116.906,14 Kč
UZ 107517969 1.987.404,49 Kč
4116/Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu
ORG 953
UZ 107517016 82.280,00 Kč
UZ 107117015
4.840,00 Kč
8115/Změna stavu
krátkodobých prostředků na
bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které
tvoří kapitolu operací státních
finančních aktiv

Částka v Kč
2.104.310,63

Příloha č. 3
Záměr
Navýšení
příjmů

Snížení
financování
(navýšení stavu
účtu)

§/název
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87.120,00

2.191.430,63

