
Příspěvková organizace: 

Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok: 2023

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2022 3 890 394

Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2022 z odpisů popř. dalších zdrojů 31 249 923
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2022, vč. odvodu 30 994 945

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2022 4 145 372

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2023 6 931 101

       z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy 6 026 269

Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 115 300 000

Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic * 0
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky) 0

Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2023 122 231 101

* Schválení tohoto převodu v investičním plánu je i souhlasem RM podle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb.

Plánované investiční a neinv. akce (opravy a údržba) kryté z fondu investic (FI) na rok 2023

Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:

Pořízení majetku do 100 tis. 500 000

Oprava a údržba majetku 300 000

Elektromobil 1 500 000

Plánované akce pokryté z FI - z příspěvku zřizovatele na odpisy budov na daný rok:

Oprava a údržba majetku ve vlastnictví zřizovatele 2 000 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Rekonstrukce foyeru DK II. etapa 95 000 000

EPC v objektu DK 19 000 000

Aktuál - přípravná a projektová část 1 300 000

Plánované jmenovité investiční akce realizované z ostatních zdrojů:

(dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

0

* Tyto akce budou dodatečně schváleny v rozpočtu města až po obdržení příslušného rozhodnutí

   poskytovatele dotace či před podepsáním darovací smlouvy s investičním účelem.

Celkem plánované použití fondu investic v roce 2023 119 600 000

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023* 2 750 204

*stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu

Návrh investičního plánu schválil ředitel/ka PO:

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2023 činí: 4 026 269

Dům kltury Teplice, Mírové nám. 2950, Teplice

datum a podpis


