
v tis.Kč
Návrh Návrh Poznámky,

do rozpočtu do rozpočtu přílohy

2018 2018

435 0
drobné opravy MŠ 30 0 další opravy v rozpočtu organizace 

výměna části plotu 100 0 výměna daší části plotu směrem k sousedům

adaptace prostor tanečního sálu 150 0 doplnění podlahy nebo doplnění příčky pro nové třídy

odvodnění 80 0 odvodnění části suterénu

úprava kotle kotelny 75 0 dovybavení kotelny o systém se samočinným uzávěrem plynového paliva

380 0
drobné opravy MŠ 80 0 další opravy v rozpočtu organizace 

úprava hřiští, herních prvků, dopadových ploch 150 0 úprava prvků na zahradě + obnova dopadových ploch

oprava střechy zádveří, zateplení, oken 150 0 oprava zatékání v zádveří, úprava oken a zateplení

650 68508
projekt nového školního pavilonu 0 65426 investiční akce včetně vybavení, dopravního řešení, venkovních ploch, zeleně

druhý sektor pro sporty 0 350 sektor pro hod koulí, skok daleký a skok do výšky

úpravy ZŠ pro další třídy (kontejnery) 0 150 rozšíření kontejnerových tříd, projekce, povolení

kontejnery doplatek 2018 0 2582 finální doplatek pro rok 2018, stavba kontejnerů 2016

oprava střechy staré tělocvičny 400 0 oprava zatékání a plechování staré tělocvičny

drobné opravy a úpravy v ZŠ 250 0 další opravy v rozpočtu organizace (stříška pro kola, úprava stěny těl. …)

50 550
adaptace části penzionu Kožíšek na MŠ 0 550 PD, žádost o dotaci, přípravné realizační práce, dotační podíl

drobné opravy a úpravy v penzionu 50 0 nahodilé opravy, údržba, palivo

20 0
drobné opravy 20 0 další opravy v rozpočtu organizace 

250 1450
oprava střechy školní jídelny vč. hromosvodu 0 450 nutná úprava zatékání střechy a úprava hromosvodů

vzduchotechnika, rekonstukce 0 1000 generální oprava a doplnění vzduchotechniky dle předpokládaných kapacit

drobné opravy, návh úprav jídelny 250 0 nutné úpravy na dovybavení, drobné úpravy, výdejní okénko, stříška

250 0
drobné opravy budovy 250 0 další výměna oken přízemí, drobné opravy

100 120
drobné opravy budovy 100 0 elektroinstalace bytů a výměna rozvodů

PD na zateplení objektu 0 120 příprava nové investiční akce zateplení

50 0
drobné opravy budovy 50 0 drobné opravy, údržba objektu

100 120
drobné opravy budovy 100 0 elektroinstalace bytů

PD na zateplení objektu 0 120 příprava nové investiční akce zateplení

190 1850
rekonstrukce střechy Komenského - středisko dospělí 0 1300 kompletní realizace, závazek z r. 2017 dle SoD

vnitřní rozvody 0 400 projektová dokumentace a a zahájení rekonstrukce rozvodů

zateplení budovy 0 150 projektová dokumentace

drobné opravy, Komenského 150 0 drobné provozní opravy, údržba, oprava kanalizace dětské středisko

drobné opravy, č.p. 519 40 0 drobné provozní opravy, údržba

50 3500
výstavba nové budvy MÚ Mníšek pod Brdy 0 3500 dle postupu schváleného v ZM

drobné opravy 50 0 drobné provozní opravy, údržba

980 0
odstranění havarijního stavu kotelny 300 0 komplexní oprava kotelny

zpracování návrhu sanačních úprav proti vzlínání vlhka 30 0 projektová dokumentace řešení pronikání vlkosti

zajištění statiky v DpS (v administr. části) 500 0 řešení sesedání konstrukcí v administrativní části budovy

drobné opravy 150 0 drobné provozní opravy, údržba, oprava střechy

100 0
drobné opravy spojovací části - střecha, statika 100 0 oprava a konzervace objektu

100 0
drobné opravy objektu, zásobování el. 100 0 drobné opravy objektu

40 0
běžné opravy 40 0 drobné opravy

30 0
drobné opravy 30 0 drobné opravy

30 0
opravy SPOCEN 30 0 drobné opravy a úpravy SPOCEN

0 3000
výstavba nového sportovního hřiště pro kopanou 0 3000 nové hřiště 40x50, závěrečná etapa, (podána žádost o dotaci)

0 300
protihlukový val, první etapa 0 300 náklady na realizaci první etapy, objekt SO_1 + projekty, měření

100 150
drobné opravy zbrojnic, oprava podlahy Mníšek 100 0 drobné opravy, oprava podlahy garáže zbrojnice

projekt zateplení 0 150 projekt zateplení budovy zbrojnice

50 0
běžné opravy 50 0 drobné opravy, údržba objektu

950 1000
demolice budov u zadního rybníka 100 0 postupná demolice budov u zadního rybníka

zabezpečení opěrné stěny v Edenu 150 0 zabezpečení opěrné zdi valu proti pádu z výšky

oprava trafiky na náměstí 50 0 trafika (rozvod elektřiny, oprava střechy, sokl)

projektová dokumentace cyklodráha pivovárka 0 150 projektová dokumentace pro chodník a cyklodráhu pivovárka + žádost o dotaci

participační program 2018 0 700 rezerva prostředků na rozdělení v rámci participativního rozpočtu

kamerový systém 0 150 rozšíření a realizace dle plánu

porevizní opravy 250 0 opravy na odstranění revizních závad

nenadálé opravy majetku města - rezerva 400 0 rezerva na nenadálé opravy

Zařazení do rozpočtu : 
4905 80548

opravy+ služby investice

Bytový dům č.p. 519                                 

Mateřská škola 9.května (1), Malé náměstí, ZUŠ              

Mateřská škola Nová (2), Eden                      

Bytový dům č.p. 555                                     

Bytový dům č.p. 598 - Hladový Vrch    

Vodojem Štítek                                          

Knihovna                                         

Základní škola                                               

Základní škola (ZVL)                                          

Školní jídelna                                               

MKS                                                              

Sauna                                              

Zdravotní středisko Komenského a č.p. 519                              

Vodárna pod Skalkou                    

Součet přílohy 3639 rozpočtu :

Další opravy                                                       

Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Zbrojnice Mníšek, Lhota                                              

Hřiště, has.zbrojnice a FK Rymaně 

Protihlukové opatření Nové sídliště

Sběrný dvůr                                    

PŘÍLOHA 3639  rozpočet 2018 města Mníšek pod Brdy                                              

OPRAVY+ SLUŽBY INVESTICE

Budova MÚ                                                   

Domov důchodců                           

Nová školka Rymaně, penzion                    


