
ČKRF

investice opravy celkem

I. Pořízení DHM

Projekt Databanka společné historie 
Šumavy a Bavorského lesa:

EUprojekt "Databanka" - 90% dotace) - více o "projektu" viz. 
samost.materiál

→ Audioprůvodci pro Muzeum Fotoateliér 
Seidel

pořízení audiovizuálních průvodců v několika jazyk. mutacích 1 100 1 100

→ Nákup HW a SW v rámci projektu pořízení IT (HW + SW) v souladu s projektem 130 130

Projekt revitalizace Synagogy a Schieleho 
ateliéru:

EU projekt (ROP - 92,5% dotace), jehož cílem je obnova 
objektů synagogy (Za Soudem 282) a Schieleho atreliéru 
(Plešivec 343) - více viz. samostatný materiál

→ Schieleho ateliér vybavení ateliéru 930 930

GARÁŽ "Na Fortně" odkoupení garáže v soukr.vlastnictví v objektu Latrán 16 
(p.Tichý)

400 400

IT (HW a SW) a kancelářská technika obnova počítač.sítě (3xPC),  licence MS Office, SW pro 
inventarizaci SW, 1xkopírka,  1xtiskárna, antiviry pro PS a e-
mail.schránky, úpravy serveru, čtečka čár.kódu, aj. (blíže interní 
plán obnovy IT a kanc.techniky)

275 275

II. Rekonstrukce a opravy 

II. etapa rekonstrukce objektu Široká 
78/79 - byty (dokončení)

dokončení opravy a rekonstrukce 2. a 3. NP vč. ovodového 
pláště - vybudování 8 bytových jednotek (vč. 350tis.limitu na 
požadované vybavení bytů kuchyňskými linkami)

1 750 0 1 750

Projekt revitalizace Synagogy a Schieleho 
ateliéru:

EU projekt (ROP - 92,5% dotace), jehož cílem je obnova 
objektů synagogy (Za Soudem 282) a Schieleho ateliéru 
(Plešivec 343) - více viz. samostatný materiál

→ Schieleho ateliér dokončení kompletní rekonstrukce objektu včetně veškerých 
sítí (celkem RN 3,75mil.Kč)

200 200

→ Synagoga rekonstrukce objektu (celkové RN 14,7mil.Kč) 12 734 12 734

LATRÁN 16 oprava čelní fasády vč.oken - REGENERACE MPR (požádáno 
o dotaci - cca 50%). Pozn.: kromě tohoto objektu požádáno o 
dotaci na Latrán čp 7/12, 20 a 54) 

1 036 1 036

Latrán 55 oprava fasády zadní strany domu (tramín) - jediná neopravená 
fasáda obklopující veř.přístupnou zahradu býv.kláštera minoritů

250 250

Za Nádražím 241 výměna oken ve velmi špatném technickém stavu v bytovém 
panelovém domě dlouhodobě pronajatém od města

1 100 1 100

Drobné opravy a údržba různé dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, 
elektrorevizí, výmaleb spol.prostor, výměn vodoměrů

1 500 1 500

III. Projektové práce

Latrán 20 projekt.dokumentace komplexní rekonstrukce domu - I.etapa 400 400

Hradební - obj.bývalé čistírny projekt pro stavební povolení (více viz. výše) 750 750

CELKEM 18 669 3 886 22 555
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