
Investiční akce – r. 2014

ZŠ – odstranění vlhkosti – 2. etapa     800.000,-

MŠ HNV
- zateplení - ZVA posudky, stanovisko projektant   20.000,-   
- přístřešek kola, TČ ohrada (Nosek)   50.000,-
- vjezdy, chodníky, obrubníky (Krištof)   60.000,-

celkem:   130.000,-

Lokalita „Pardoubek“
- dětské hřiště – dovybavení herními prvky   50.000,-      
- stezka 2. etapa (materiál) 200.000,-
- sochy   50.000,-
- chodník na hrázi – realizace po revitalizaci zeleně 100.000,-

celkem:   400.000,-

Chodník HNV
- 3. část – HZ – Honek - Štefan – PD Kučera celkem:   100.000,-

Václavská ulice
- 1. etapa – realizace stavební části v r. 2014 

- chodníky a parkovací stání 1.380.000,-
- v. o.    250.000,-
- zeleň      30.000,-

- 2. etapa – projektová příprava v r. 2014, realizace v r. 2015 
- garáže
- parkovací stání, cesta mezi bytovky

- PD      40.000,-
celkem: 1.700.000,-

BUS LB
- asfalty BUS, dodláždění zbývajících ploch, dokončení zastřešení, 
  nátěr fasády na spořitelně      200.000,-

Opravy komunikací
- asfaltové povrchy - silnice Byšičky a oprava překopů     300.000,-

Tyršova ul. 
- studie – zasíťování parcel       200.000,-

č.p. 20 – byt č. 3 (Klapka) – kompletní rekonstrukce   500.000,-

č.p. 200 – byt č. 1 (Bernardová) - rekonstrukce    300.000,-

č.p. 145 – byt č. 4 (Urbánek) – rekonstrukce     300.000,-

knihovna
- rozšíření o byt – stavební úpravy a vybavení   200.000,-
- výměna oken: - knihovna   210.000,-

- byt   110.000,-
celkem:   520.000,-



HZ
- garáže – výměna oken 120.000,-
- zasedačka – výměna oken 200.000,-

celkem:    320.000,-

- podání žádosti o dotaci od MV ČR na rekonstrukci HZ
- sociální zařízení -  PD p. Luboš Stárek
- rekonstrukce střechy (cen. nabídka 310.000,-)
- výměna garážových vrat

varhany – obřadní místnost      50.000,-

VO – ul. U Lva (Beránek)    100.000,-

VO – rekonstrukce ulice Na Zátiší    100.000,-

dětské hřiště bytovky – zeleň       20.000,-

dětské hřiště HNV – generální oprava     250.000,-

oprava pomníků (hrobů)
- Merta 13.000,-
- Lopatář   7.000,-
- Rais 10.000,-

celkem:    30.000,-

Celkem: 6.320.000,-



Investiční akce, na které je schválena dotace nebo jsou 
podklady pro žádost připravovány

Restaurování křížku v Brtvi
celkové náklady: 200.000,-
dotace: 121.360,-
MLB:   78.640,- = 80.000,-

Dotace přislíbena, SZIF připravuje dohodu o poskytnutí dotace k podpisu.

MŠ LB
- zateplení
celkové náklady projektu v r. 2014: cca 6.150.000,-

z toho stavební náklady cca 6.000.000,-
dotace: max: 1.775.243,-
MLB: 4.374.757,-  = 4.500.000,-

Dotace přislíbena ve výši max. 1.775.243,- po předložení všech VŘ bude její výše upravena

- sociální zařízení v obou podlažích v nové budově
- podlaha třída + podlahové topení

cca 500.000,-

Vodovod a kanalizace Brtev - projekt stále připomínkován SFŽP, ale dotace přislíbena 
Celkové náklady akce budou známy po dokončení všech výběrových řízení. 

Nerudova ulice – kanalizace a oprava povrchu
nebo

Sdružená kanalizační přípojka pro č.p. 112
- příslušná akce bude vybrána dle stanoviska VOS
- akce bude financována ze zdrojového účtu, který pro MLB vede VOS a.s.
- stav zdrojového účtu k 31. 1.2013: 1.982.191,24 Kč 

Revitalizace zeleně v LB
- příprava žádosti o dotaci
celkové náklady: cca 2.500.000,-
dotace: 1.875.000,-
MLB:               625.000,-

Nákladní automobil Avia a kontejnery na „zelený odpad“  
- příprava žádosti o dotaci 
celkové náklady: cca 2.000.000,-
dotace: 1.800.000,-
MLB:    200.000,-
nebo nákup Multicar

Dokončení sportovního areálu v Bažantnici
– PD ve stupni pro provedení stavby 400.000,-

Finanční podíl MLB celkem: cca 6.305.000,- Kč 

(bez akcí: - Vodovod a Kanalizace Brtev
- Nerudova ulice nebo Sdružená přípojka pro č.p. 112)



Investiční akce r. 2014 celkem:

Akce financované pouze MLB:   6.320.000,-
Finanční podíl MLB na akcích spolufinancovaných z dotací: cca   6.305.000,-

Celkem:        cca 12.625.000,-




