
v tis.Kč

Schválený Schválený Poznámky,

rozpočet rozpočet přílohy

2019 2019

270 500

drobné opravy MŠ 30 0 další opravy v rozpočtu organizace 

drobné opravy ZUŠ 40 0 drobné opravy v prostoru ZUŠ

výměna části plotu 150 0 oprava stávajícícho oplocení 9. května

instalace zábradlí u schodiště MŠ 9. května 25 0 instalace zábradlí  v boční části objektu MŠ 9. května

úprava kotelny 0 500 rekonstrukce kotelny 

nátěr okapů MŠ 9. května 25 0 nátěr okapů MŠ 9. května

540 300
drobné opravy MŠ 80 0 další opravy v rozpočtu organizace 

oprava oplocení 60 0 oprava stávajícího oplocení

přístavba ZUŠ 0 300 přístavba ZUŠ - projekt

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

nátěr dřevěných obkladů - Parník 250 0 nátěr dřevěných obkladů - Parník

375 102000
projekt nového školního pavilonu 0 102000 investiční akce, přeložka vod. a kanal. přípojek, autorský dozor, technický dozor, 

vybavení, parkové úpravy

uvedení 3 NP v prostoru UVR do původního stavu 150 0 uvedení 3 NP v UVR do původního stavu - dle smlouvy o nájmu, stěhování do ŽS 

Pavilonu (vícenáklad na Pavilon)

pravidelná kontrola statiky nové tělocvičny 25 0 pravidelná kontrola statiky nové tělocvičny

změna v užívání kontejnerových tříd na MŠ 0 stavební úpravy změny v užívání kontejnerových tříd na MŠdrobné opravy a úpravy v ZŠ+Pavilon 200 0 další opravy v rozpočtu organizace 

400 500

oprava kanalizační přípojky 70 0 oprava stávající kanalizační přípojky

adaptace části penzionu Kožíšek na MŠ 0 0 PD, žádost o dotaci, přípravné realizační práce, dotační podíl
zaměření objektu 150 0 zaměření objektu (zpracování skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby

oprava kotelny 0 500 oprava kotelny vč. výměny havarijního stavu kotle

oprava oplocení 0 0 oprava oplocení ve spodní části zahrady

revize objektu vč. opravy 30 0 revize objektu vč. Opravy

drobné opravy a úpravy v penzionu 150 0 nahodilé opravy, údržba, palivo

300 0

drobné opravy 120 0 další opravy v rozpočtu organizace

revize objektu vč. opravy 30 0 revize objektu vč. opravy

výměna podlahy v části herny 150 0 výměna nevyhovujícícho povrchu v prostoru herny- havarijní stav

0 400oprava střechy školní jídelny vč. hromosvodu
0 nutná úprava zatékání střechy a úprava hromosvodů, vč. TDI a AD, oprava stříšky nad varné kotle 0 250 nové varné kotle 

průběžná myčka 0 0

projekt na zateplení vč. přístavby 0 150 zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu a přístavby

drobné opravy, návh úprav jídelny 0 0 nutné úpravy 

330 0
revize objektu vč. opravy 30 0 revize objektu vč. opravy

paport MKS, měření azbestu 100 0 pasportizace objektu, měření azbestu v objektu

drobné opravy budovy 200 0 nátěr štítu, výměna dveří a oken, drobné opravy

200 0
drobné opravy budovy 100 0 elektroinstalace bytů a výměna rozvodů, porevizní opravy 

drobné opravy, č.p. 519 100 0 zateplení objektu vč. nové omítky, hydroizolace

150 0
drobné opravy budovy 150 0 drobné opravy, údržba objektu, částečná izolace objektu, revize + opravy

250 0
drobné opravy budovy 250 0 elektroinstalace bytů, revize objektu + opravy

Zateplení objektu,sanace objektu 0 0 zateplení objektu vč. omítky, sanace archivu

550 4150
zateplení budovy 0 2500 provedení zateplení objektu vč. zpracování projektové dokumentace, možná dotace cca 

80%, výzva v březnu, celkem 2500

vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro 0 1500 dokončení rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, elektro

zpevněná plocha pro vozidlo ZS 50 0 parkování pro vozidlo ZS

rekonstrukce sociálních zařízení 300 0 rekonstrukce sociálních zařízení

drobné opravy, Komenského 200 150 drobné provozní opravy, údržba, nátěr mříží lékárna, klimatizační jednotka Štěpánková

0 0 drobné provozní opravy, údržba

100 3800
výstavba nové budvy MÚ Mníšek pod Brdy 0 3500 dle postupu schváleného v ZM - PD na nový úřad, popř. PD rekonstrukce stávajícího

změna v užívání garáže na technickou místnost Policie 0 300 stavební úpravy vč. zpracování projektové dokumentace

revize objektu vč. opravy 50 0 revize objektu + spotřebičů, vč. opravy

drobné opravy 50 0 drobné provozní opravy, údržba

180 2900
odstranění havarijního stavu kotelny 0 2000 komplexní oprava kotelny

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

oprava střechy nad kuchyní a jídelnou 0 0 oprava plechové střechy nad kuchyní a jídelnou vč. zateplení

oprava vzduchotechniky v prostoru kuchyně 0 400 oprava havarijního stavu VZT v prostoru kuchyně

projektová dokementace úpravy prostor a přístavba 0 0 PD úpravy prostor Fabiánku a přístavba lékařských ordinací

zateplení podkrovních bytů 0 200 zateplení podkrovních bytů

výměna vnitřních rozvodů v části objektu 0 300 výměna vnitřních rozvodů v části objektu voda + kanlizace - 1. etapa

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

200 0
oprava střechy, statické zajištění části objektu 200 0 oprava střechy 

150 0
drobné opravy objektu 150 0 drobné opravy objektu - vnitřní dvířka do vodojemu, zateplení stropu

190 0
běžné opravy 40 0 drobné opravy

revize objektu vč. opravy 50 0 revize objektu vč. opravy

výměna okapů 100 0 výměna okapů

70 0
revize objektu vč. Opravy 20 0 revize objektu vč. opravy

drobné opravy 50 0 drobné opravy - střecha, drobná oprava podlahy u bazénu

40 0
opravy SPOCEN 40 0 drobné opravy a úpravy SPOCEN, revize objektu

130 0
Vjezdová brána na nové hřiště 30 0 osazení nové vjezdové brány na hřiště

Úpravy fotbalového hřiště 100 0 úprava schodiště, zábradlí a pochozích ploch

0 500
protihlukový val, první etapa 0 500 nový protihlukový val a dokončení prodloužení stávajícího valu + nový vč. Výsadby

170 860
drobné opravy zbrojnic 120 0 drobné opravy, oprava podlahy garáže zbrojnice, přípojka elektro

revize objektů vč. oprav 50 0 revize objektů vč. oprav

zateplení objektu 0 860 dotace, vlastní vklad na zateplení (max 20%) + administrace dotace (100)

70 0
běžné opravy, revize objektu 70 0 drobné opravy, údržba objektu, revize objektu vč. porevizních oprav

450 0

běžné opravy, revize objektu 450 0 výměna oken, nátěr štítu, oprava střechy, revize objektu vč. Oprav

670 2550
OSM přípojka elektro za Pekárnou 0 100 přípojka elektro pro zajištění kulturních akcí za Pekárnou, vč. PD

OSM oprava trafiky na náměstí 0 300 trafika (oprava soklu, nové dveře, zajištění provozu WC po dobu 24 h - instalace 

automatu na mince, projekt)

OSM rekalaudace kotelny na dílnu u zdr. střediska 50 0 zpracování projektové dokumentace na změnu v užívání na dílnu vč. revizí

OSM revize dílny vč. spotřebičů  70 0 revize dílny vč. Spotřebičů

OSM participační program 2019 0 350 rezerva prostředků na rozdělení v rámci participativního rozpočtu včetně administrace 

procesu

OSM stanice na měření čistoty ovzduší 0 100 pořízení stanice na měření ovzduší

OSM kamerový systém 0 700 rozšíření a realizace dle plánu (I. Etapa + projekt)

OSM sanace haldy u Bažantnice 0 1000

OSM revizní opravy 250 0 opravy na odstranění revizních závad

OSM nenadálé opravy majetku města - rezerva 300 0 rezerva na nenadálé opravy

Zařazení do rozpočtu : 

5785 118460

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                           

Vodárna pod Skalkou                    

Součet přílohy 3639 rozpočtu :

Další opravy  + investice                                                     

Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Zbrojnice Mníšek, Lhota                                              

Hřiště, has.zbrojnice a FK Rymaně 

Protihlukové opatření Nové sídliště

Sběrný dvůr                                    

Okál č.p.851

PŘÍLOHA 3639  rozpočet 2019 města Mníšek pod Brdy                                              

OPRAVY+ SLUŽBY INVESTICE

Budova MÚ                                                   

Domov důchodců                           

Nová školka Rymaně, penzion                    


