Investice 2010 ( s výhledem do roku 2011 ) v tisících

Investice města ( v souladu se strategickým plánem ) v návaznosti na dotační tituly

2010
2010
2011
2011
investice příjem
investice příjem Pzn.
Terminál autobusového nádraží ŠM
33 000
14 500
0 14 500 33 mil. Kč celkem, 10% spoluúčast, tj.3.350,- mil.Kč
VO + chodník Labská - PD SOD 161/11-07 523.600,-Kč
16 000
11 200
0
0 16 mil. Kč celkem, 30% spoluúčast, tj.4.800,- mil.Kč
Hasičárna
12 000
10 200
0
0 12 mil.Kč celkem, 15% spolúčast, tj.1.800,-Kč mil.Kč
37 223
33 501
0
0 37 223 mil. Kč celkem , 10% spoluúčast tj.3.722,- mil.Kč
Přeshraniční propojení komun.ŠM-Pdgrz. II.etapa-Špindlerovka
Cestovní ruch propagace
5 000
4 250
5 mil.Kč celkem, spolúčast 15%, tj.750.000,-Kč
Propagace ČR/PL
5 000
4 500
5 mil.Kč celkem, spolúčast 10%, tj.500.000,-Kč
územní plán - SEA - zaplaceno 2009
0
350
Zefektivnění procesu při nakládání s odpady - Služby města s.r.o.
11 400
8 622
11.400.200,- Kč celkem, spolúčast 2.778.200,- Kč
- nákup drtiče biomasy včetně překopávače kompostu, štěpkovače a hydraulického briketovacího lisu, užitkový vůz a hákový nosič kontejnerů
TOTAL 119 623
87 123
0 14 500 podíl Města celkem 17.700.200,- Kč
100% náklad
-119 623
-32 500 podíl Města v.roce 2010
V případě přijetí těchto investičních akcí včetně dotačních titulů, je potřeba počítat s úvěry na překlenutí období na zrealizování do doby přijetí dotačních peněz.

Je možné schválit jeden úvěr např. ve výši 50% celé spolúčasti ( tj. 16.250 ),
kdy banka rezervuje zdroje na dotační investice v celkovém objemu jednotlivých investic, a až dle schválení jednotlivých grantů by docházelo k čerpání.
Na MHD máme již schválen a rezervován úvěr ve výši 33.600.000,- Kč. V případě , že by tento grant nedopadl, může se využít ke změně na jiné spoluúčasti po domluvě s bankou.

Zpracovala : Bc.Machová V.

