
v tis.Kč
Schváleno Schváleno Poznámky,

do rozpočtu do rozpočtu přílohy

2014 2014

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

740 0
drobné opravy MŠ 20 0 další opravy v rozpočtu organizace 

nátěr nástavby 70 0 provedení pravidelného nátěru dřevěného obkladu

oprava suterénu a plynové kotelny 650 0 úprava zbývajícíčásti suterénu, odhad

3630 5100
komplexní rekonstrukce - zkapacitnění dle projektu 3600 5100 přesun dílen do suterénu, nové třídy, vybavení, dle schváleného záměru

drobné opravy ZŠ 30 0 další opravy v rozpočtu organizace 

340 167
drobné opravy budovy 100 0 drobné opravy oplocení, zeleně, rozvodů el.a plynu

vybavení ZUŠ a družiny, keramické pece 0 167 nové keramické pece pro družiny a ZUŠ

realizace odvodnění jihozápadní strany družiny 240 0 odvodnění nátokové strany družiny dle upraveného projektu

20 0
drobné opravy 20 0 další opravy v rozpočtu organizace 

110 0
drobné opravy 110 0 nutné úpravy na dovybavení, malování

70 0
drobné opravy, malování 70 0 dveře, vymalování, elektroinstalace

40 0
drobné opravy 40 0 elektroinstalace bytů

ležaté rozvody vody 250 0 veškeré ležaté rozvody vody včetně topení

90 0
drobné opravy 90 0 drobné opravy, hromosvod, nátěr střechy, okna

430 0
výměna oken 110 0 dokončení výměny oken v budově

odizolování základů domu 280 0 realizace odvodnění domu severní a západní strana

drobné opravy 40 0 elektroinstalace bytů

195 0
drobné opravy, zateplení 170 0 dokončení zateplení, finální fasáda, úprava okolí

opravy - dospělí 25 0 drobné opravy, ventilátory, elektroinstalace

150 0
rekonstrukce MÚ 150 0 projekt sanace střešního pláště, obřadní místnost

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

komplexní rekonstrukce DD dle schváleného plánu 0 0 bude zařazeno po schválení komplexního řešení

40 0
drobné opravy spojovací části - střecha, statika 40 0

30 0
drobné opravy, odvodnění 30 0

40 0
běžné opravy 40 0 drobné opravy

20 0
drobné opravy 20 0 drobné opravy

0 400
nová výstavba, dokončení 0 400 dokončení výstavby SPOCEN, úprava okolí dle projektu

0 500
výstavba nového sportovního hřiště pro kopanou 0 500 nové hřiště o rozměrech 40x50 na místě původního škvárového

210 0
nová výjezdová vrata 210 0 náhrada stávajících - rolovací vrata

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

Zařazení do rozpo čtu : 
6585 7167

Bytový d ům č.p. 555                                     

Bytový d ům č.p. 598 - Hladový Vrch    

Základní škola                                               

Základní škola (ZVL)                                          

Školní jídelna                                               

MKS                                                              

OPRAVY+ SLUŽBY

Družina       

Bytový d ům č.p. 519                                 

INVESTICE

Mateřská škola 9.kv ětna (1)                        

Mateřská škola Nová (2)                              

Opravy                                                       

Fotbalové h řišt ě s umělým povrchem

Zbrojnice Mníšek                                                

Hřišt ě, has.zbrojnice a FK Ryman ě 

PŘÍLOHA 3639  rozpo čet 2014 města Mníšek pod Brdy                                              

Součet přílohy 3639 rozpo čtu :

O
dp.

opravy+ služby investice

Budova MÚ                                                   

Domov d ůchodc ů                           

Sauna                                              

Zdravotní st ředisko                                     

Vodojem Štítek                                          

Knihovna                                         

Vodárna pod Skalkou                    


