
v tis.Kč
Návrh Návrh Poznámky,

do rozpočtu do rozpočtu přílohy

2015 2015

0 1500
drobné opravy MŠ 0 0 opravy v rozpočtu organizace 

adaptace družiny na dvě třídy MŠ 0 1500 adaptace WC a vnitřních prostor družiny, vybavení nových tříd

oprava suterénu - skladu 0 0 opravy v rozpočtu organizace 

120 0
drobné opravy MŠ 20 0 další opravy v rozpočtu organizace 

oprava suterénu - bramborárna, sklad 100 0 úprava zbývající části suterénu, WC + sklad

50 16050
výstavba tělocvičny - zkapacitnění dle projektu 0 15800 přístavba tělocvičny pro rok 2015 (předpoklad doplatku 2.000 tis. 2016)

úprava příčky pro novou třídu ZŠ 50 0 nová třída která vznikne dělením - nutné pro rok 2015

nový pavilon ZŠ dle studie 0 250 nový pavilon pro družinu, kmenové třídy a atrium - PD

20 0
drobné opravy budovy 20 0 drobné opravy v budově, běžná údržba

10 0
drobné opravy 10 0 další opravy v rozpočtu organizace 

100 0
drobné opravy vzduchotechniky, záměr 100 0 nutné úpravy na dovybavení, úprava vzduchotechniky

20 0
drobné opravy, malování 20 0 dveře, vymalování, elektroinstalace

310 0
drobné opravy 30 0 elektroinstalace bytů

oprava podlahy suterénu 230 0 oprava podlah v jednotlivých ordinacích

výměna vstupních dveří 50 0 výměna dosloužilých hlavních dveří střediska

20 0
drobné opravy 20 0 drobné opravy, údržba objektu

483 0
odizolování základů domu 453 0 realizace odvodnění domu severní a západní strana,úhrada 2015

drobné opravy 30 0 elektroinstalace bytů

60 0
drobné opravy, dětské středisko 30 0 drobné provozní opravy, údržba

drobné opravy, dospělé středisko 30 0 drobné provozní opravy, údržba

30 0
drobné opravy 30 0 drobné provozní opravy, údržba

0 1000
instalace nového výtahu 0 1000 instalace nového výtahu ve stávající výtahové šachtě

komplexní rekonstrukce DD dle schváleného plánu 0 0 nezařazeno

0 0
drobné opravy spojovací části - střecha, statika 0 0 nezařazeno

0 0
drobné opravy, odvodnění 0 0 nezařazeno

20 0
běžné opravy 20 0 drobné opravy

0 0
drobné opravy 0 0 drobné opravy

0 50
nová výstavba, dokončení SPOCEN 0 50 SPOCEN, úprava okolí dle projektu a PD skutečného provedení

0 200
výstavba nového sportovního hřiště pro kopanou 0 200 nové hřiště o rozměrech 40x50 na místě původního škvárového

40 0
stavba skladu 40 0 výstavba nového montovaného skladu za zbrojnicí

rekonstrukce WC 0 0 komplexní rekonstrukce vnitřních WC

500 0
porevizní opravy 300 0
nenadálé opravy majetku města - rezerva 200 0

Zařazení do rozpo čtu : 
1783 18800Součet přílohy 3639 rozpo čtu :

O
dp.

opravy+ služby investice

Družina       

Bytový d ům č.p. 519                                 

Mateřská škola 9.kv ětna (1)                        

Mateřská škola Nová (2)                              

Bytový d ům č.p. 555                                     

Bytový d ům č.p. 598 - Hladový Vrch    

Základní škola                                               

Základní škola (ZVL)                                          

Školní jídelna                                               

MKS                                                              

Opravy                                                       

Fotbalové h řišt ě s umělým povrchem

Zbrojnice Mníšek                                                

Hřišt ě, has.zbrojnice a FK Ryman ě 

PŘÍLOHA 3639  rozpo čet 2015 města Mníšek pod Brdy                                              

OPRAVY+ SLUŽBY INVESTICE

Budova MÚ                                                   

Domov d ůchodc ů                           

Sauna                                              

Zdravotní st ředisko Komenského                               

Vodojem Štítek                                          

Knihovna                                         

Vodárna pod Skalkou                    


