Investiční výdaje v letech - místní část Lhotka, Chlum v tis.Kč
2018

2019

Ochrana životního prostředí
Obnova dětských hřišť dle koncepce - Lhotka
58,08000
Cestovní ruch
Orientační a informační systém ve městě
Doprava
Výkupy pozemků
Rekonstrukce křižovatky u Křížku
Rekonstrukce chodníku Lhotka - Chlum
Projektová dokumentace
Odvádění a čištění odpadních vod
Kanalizace Chlum - projektová dokumentace
Kanalizace Lhotka - projektová dokumentace
Kanalizace Chlum
VaK - dotace na kanalizaci Chlum
Odkanalizování Lhotky
Bydlení, služby a územní rozvoj
Územní plán města Zlína - Lhotka
NMZ - rekonstrukce polyfunkčního objektu Lhotka
NMZ - rekonstrukce kuchyně a přípravny v budově Lhotka čp.68
49,00000
NMZ, spol. s r.o. (IČO:28342038) - i.d.na výstavbu víceúčelového areálu Lhotka
Výkup pozemku p.č.378
Fond rozvoje bydlení a Fond na opravy a modern.bydl.
poskytnutí úvěrů občanům
celkem
58,08000
49,00000

2020

2021

20,70000

94,43708

400,00000

20,70000

494,43708

2020

2021

Provozní výdaje v letech - místní část Lhotka v tis.Kč
2018
Zemědělství, lesnictví
výsadba liniové zeleně
založení květnaté loučky
deratizační zásah-včelstvo-dětské hřiště
Doprava
oprava chodníků ve Lhotce
opravy chodníků + svislé dopravní značení (TSZ)
opravy MK + vodorovné dopravní značení (TSZ)
opravy výtluků a kanal.vpustí
inženýrská činnost, technická pomoc
odborný odhad nákladů na akce KMČ
projekt Bezpečnostně dopravních opatření
oprava komunikace Lhotka - Chlum
vyčištění odvodňovacího příkopu
oprava místa pro kontejnery
oprava zábradlí
obnovení silničního příkopu
Vodní hospodářství
odstranění veřejné studny
kanalizace - znalecký posudek, geodetické práce
kanalizační přípojka
Zájmová činnost v kultuře
energie a služby knihovna
mříž na dveře kapličky
oprava el.pohonu zvonu v kapličce
oprava okapů a nátěr střechy kapličky
kaplička ve Lhotce - odvoz odpadu
oprava Boží muka
energie, revize Muzeum JV Moravy Lhotka
oprava pískovcového kříže
zlacení litinového odlitku Krista
Zpracovala: Ing. Jana Strnadová, Odbor ekonomický

2019

0,96800

2,28200

7,89500

6,67168

375,29750

111,42910

10,20367

64,88433
16,15350

28,92400
3,66393
15,32910

13,48840

15,94223

17,05241

1,09868
50,00000

1. 3. 2022

ocenění tělesa kašny
Tělovýchovná činnost
dotace z fondu mládeže a tělovýchovy - SDH
Klub seniorů - zařízení, nábytek
299,67330
Klub seniorů - provoz
9,81700
provozní výdaje k nájemnému objektů - Lhotka č.68
97,54300
Bydlení, služby a územní rozvoj
znalecký posudek, nabývací tituly, geom.plány
provize za zprostřed.prodeje bytů a pozemků
veřejné osvětlení - světelné body
143,40300
nebytové hospodářství - revize, opravy, udržování
provozní výdaje k nájemnému objektů - Lhotka č.68
dohody - úklid
17,73000
Sběr a svoz komunálních odpadů
odvoz SKO, VOK
130,30600
Péče o vzhled, ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny
sečení, likvidace travní hmoty
85,06600
mulčování, kácení havarijních stromů
geodetické práce
12,83875
údržba kašny a fontány
51,21700
úklid černé skládky
návrh protierozní a protipovodňové ochrany
herní prvky na hřiště
vyčištění lapače splavenin
sečení a úklid sadu
7,71500
výsadby a údržba rostlin
založení květnaté loučky, její sečení
Požární ochrana
energie, prac.oděvy, opravy, pohonné hmoty
256,77895
Úřadovna Lhotka - Chlum
energie, cestovné, telek.služby, porad.služby, opravy
234,97708
celkem
1 743,63761

28,03900

30,34415

31,78860

6,52500
148,33700

236,69000

235,91200

101,49120

87,07266

61,46082

134,35900

134,42200

168,14100

164,51452

153,26550

173,77442

36,45580
1,65314

32,11758

15,22100

16,69800
7,44762
17,32500

39,60200

167,70237

306,16005

245,61221

249,97982
1 196,71885

150,61934
1 304,08714

182,41984
1 212,82839

3,77274

Provozní výdaje v letech - místní část Chlum v tis.Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů
odvoz SKO, VOK
Doprava
opravy výtluků a kanal.vpustí
opravy chodníků
opravy komunikací, propustků a příkopů
směrové tyče pro zimní údržbu
svislé dopravní značení
Bydlení, služby a územní rozvoj
veřejné osvětlení - světelné body
Péče o vzhled, ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny
sečení, likvidace travní hmoty
dětské hřiště - opravy, provoz
květnatá loučka - sečení
Úřadovna Lhotka - Chlum
energie, cestovné, telek.služby, porad.služby, opravy
celkem

2018

2019

2020

2021

52,12100

50,27300

53,76800

67,25600
143,22719

25,05063
1,17400

1,52460

84,50500

87,41300

25,60400

42,57443

35,99232
36,73560

28,64949
31,22400

163,40400

180,26043

151,54655

271,88128

FRB převod do investic

Zpracovala: Ing. Jana Strnadová, Odbor ekonomický

1. 3. 2022

Investiční výdaje v tis. Kč - Komise místní části Lhotka - Chlum
2018
Cestovní ruch
Orientační a informační systém ve městě
Doprava
Dopravně-bezpečnostní opatření Lhotka
Prodloužení chodníku na parc.č. 93/5
Rekonstrukce chodníku Lhotka - Chlum
Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice
Odvodnění autobusové točny na Chlumu
Bydlení, služby a územní rozvoj
NMZ, spol.s r.o. (IČ:28342038) - inv.dot.na
stavebně technický průzkum stavby,
obj.č.p.68, Lhotka
Instalace klimatizace v multifunkčním objektu
Péče o vzhled, ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny
Obnova dětských hřišť - Chlum
Obnova dětských hřišť - Lhotka
Činnost místní správy
Nákup sněhové frézy
celkem

Zpracovala: Ing. Jana Strnadová, Odbor ekonomický

2019

40,00000

2020

2021

337,85011
45,00000

58,42001
67,36070

40,00000

0,00000

405,21081

103,42001

1. 3. 2022

Provozní výdaje v tis. Kč - Komise místní části Lhotka - Chlum
Prům.,stavebn.,obchod a služby
vánoční osvětlení
turistické mapy
Silnice
opravy komunikací
vyčištění příkopů podél komunikací
zpracování bezpečnostní inspekce
opravy odvodnění komunikací
oprava propustku a odvodnění u RD č. 43
oprava komunikace u č.p. 33 a 35
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
opravy chodníků
oprava nájezdu u cukrárny
oprava chodníku mezi Lhotkou a Tečovicemi
Ostatní záležitosti kultury
výroba betlému
kronika
zájezd - Punkevní jeskyně
zájezd - Western park
zájezd - Gyor
Rozsvícení vánočního stromečku
Velikonoční tvoření
Podzimní tvoření
Vánoční a mikulášské tvoření
Helloweenské tvoření
akce - výsadba stromků
výstava - z historie Lhotky
varné termosy na vodu
Otevření multifunkční budovy
Bydlení, služby a územní rozvoj
Veřejné osvětlení
provozní výdaje k nájemnému objektů - Lhotka č.68
Péče o vzhled, ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny
hrací prvky na hřiště, lavičky
zahr.a sadové úpravy a výsadby v parku na návsi
zahr.a sadové úpravy okolo vodárny
údržba zeleně, trvalkových záhonů
oprava kašny na návsi
oprava výpustě u fontány, čerpadlo do fontány
vyčištění odvodňovacího příkopu
výsadba rostlin u kašny
Požární ochrana - dobrovolná část
SDH - Dětská soutěž malých hasičů, Noční soutěž
SDH - dotace na činnost
SDH - dětská soutěž Beruška team
SDH - Hasičský dětský den
Činnost místní správy
dohoda
oprava sněhové frézy a křovinořezu
provoz KMČ
celkem

Zpracovala: Ing. Jana Strnadová, Odbor ekonomický

2018

2019

2020

2021

11,69000

3,67500

2,53600

2,66780

299,96300
138,48800

1,25100
0,34300

6,26300
3,11500

2,00000
2,67000
2,08200

5,47300
1,51500
10,35400
11,53900
3,09100

3,50000

19,48100

0,00000

5,44500

41,73900

18,35582

13,96304

11,82410

15,87600

10,00000

10,00000

5,00000

8,81800
420,54500

15,02630
211,21112

10,00000

10,00000

1,56624
46,02328

9,21499
40,74589

1. 3. 2022

