Schválený Rozpočet obce Horní Počaply na rok 2019
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Bqzpo99!9bce Horni Poěaply na rok 2019 byl schválen usnesením č. 111612018
Zastupitelstva obce Horní počaply dne 20'12.2018'
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Příloha č. 1 k RozpoČtu obce Horní Pocaply na rok 2019

Návrh většich investičnich a neinvestičníchakci v rámci rozpočtu obce na rok 2o19.

silnice
opraw místníchkomunikací,
ostat. záležitosti poz' komunikaci
oprava a údÉbachodníkůa ostatních komunikací

inv.
inv.

-

Horní Počap|y a Křivenice

parkoviŠtě před oÚ
úprava prostranství před KD
neinVestiční příspěVek DSo Svazek obcí CYKLoSTEZKY
výkup pozemky

provoz veřejné silničnÍdopravy
příspěvek do veřejné dopravní služby

zšaMš

tnv.

tnv.

příspěVek v|astní Po ZŠa MŠHorní Počaply
Kulturní dům č.p. 214
opravy a údÉba
rozhlas a televize
rekonstrukce h|avní stanice TKR

veřejné osvětlení
PD Vo podé| cyk|ostezky v obci
spor1ovní zařÍzení
příspěvek vlastní Po sA Horní Počaply (provoz + odpisy)
dotačníprogram na podporu sportování občanů
využitÍvolného času pro děti
údžbadětských hřišt'
tepelné rozvody
tepelné přípojky pro RD
provozování tepelných sítí- SmlouVa

býové hospodářstvi

inv.
inv.

INV,

inv.

Rekonstrukce 'l.-3'NP 250 na byty (doplatek cca 2,5 mil. Kč)
rekonstrukce Výtahu čp' 250
oprava bytových domů
nebytové hospodářsfuí
studie VyuŽití bývalé restaurace v čp. 25O
péčeo vzhled obcí a veřejňou zeleň
revitalizace zeleně V sídlištiEMĚ l - pozemek pč' 77 t55' Křivenice - náVes
požárníochrana - dobrovoIná část
Výměna garáŽových Vrat
výstražnézařízení(světelná rampa) cAs Tatra

správa

inv.

inv

opravy V budově oÚ
přípojka vody pro budovu oÚ
pořízení noVého osobního automobilu
příspěvek občanůmna vytápění - trasa ''Kradlov" (2018)
Dotace spolkť//m a sdružením
TJ Sokol Horní PočapIy
SdruŽení hasičůČMs Horní Počaply
SdruŽení hasičůČMs Křivenice
HBC Horní Počaply
Poznámka:
Náklady zařazené V rozpočtu na akce zahájené V minulých letech
rekonstrukce 1'-3'NP čp. 250 na byty
pořízení nového územníhoplánu obce
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zastupitelstva obce ze dne 20.12.2018.
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