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Návrh větších investičnícha neinvestičníchakcí v rámci rozpočtu obce na rok 2018.
Příloha Č. 1 k náVrhU rozpoÓtu obce Horní Počaply na rok 2018 - pro projednáni

2212 - silnice
opravy míStních komunikací'
protaŽení místníkomunikace na poz' pč' 986/8 a 987/2
2219 _ ostat. záležitosti poz. komunikací
oprava a údrŽba chodníků _ HP a Křivenice
neinVestiční příspěvek DSo Svazek obcí CYKLoSTEZKY
výkup pozemky
2221 - provoz veřejné silničnídopravy
příspěvek do veřejné dopravní s|uŽby

3117_zŠaMš

přispévek v|astní Po ZŠa |VŠHorní Počapty
3392 _

Kulturni dům č.p. 214
údrŽba a opravy
Setkání přátel obce
studie interiéru a exteriéru KD
3341 - rozhlas a televize
obnova bezdrátového rozh Iasu
3631 - veřejné osvětlení
PD Vo podél cyk|ostezky v obci
3412 - sportovní zařízení
příspěvek vlastní Po SA Horní Počap|y (provoz + odpisy)
3429 _ zájmová činnost a rekreace j'n.
Záměr na rea|izaci ,'říčních|ázní'' u Labe _ studie
3421 - využitívolného času pro děti
opravy a údrŽba dětských hřišt'
3633 - tepelné rozvody
tepelné přípojky pro RD
provozování tepelných sítí- smlouva
3612 _ bytové hospodářstvi
rekonstrukce 1'-3'NP 250 na byty' nový výtah
oprava bytových domů Óp. 251 , 252
3613 - nebytové hospodářství
změna stavby PS tepla stp. 81 0
3745 - péčeo vzhled obce a veřejnou zeleň
dokumentace revitaIizace zeIeně v obci
5313 _ bezpečnost a veřejný pořádek
nové sIuŽební vozidlo
6171 _ správa
opravy V budově oÚ
přÍpojka Vody pro budovu oÚ
příspěvek občanůmna vytápění - trasa ''Kradlov" (2017)
Dotace spolkům a sdružením
3419 - TJ Sokol Horní Počaply
5512 - SdruŽení hasiÓů ČMS Horni Počap|y
5512 - SdruŽení hasióů ČMS Křivenice
3419 - HBc Horní Počap|y
Schváleno usnesením č.7l4l2017 Zastupitelstva obce Horní Počaply dne
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