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1. Výstavba chodníku ,rNýdečanka hranice

2.
3.

4.
5.
6.
7.

s obcí Bystřice66, projektová
dokumentace pro územní řizeru dokoněena, chodník bude pokraěovat na územíobce
Bystřice, společně budeme žádato dotaci ze SFDI.
Rozšířeníkomunikace vedoucí do osady ,rOdmiareK', dokumentace pro územní
řízeru.
Kanalizace osad ,rBlažkovéa Odmiarek", projektová dokumentace pro územní
íízení,možno vydat i stavební povolení (samotrrá stavba můžeproběhnout po opravě
kanalízace - zmenšení průtoku balastních vod).
Výstavba nové tělocvičny (haly) - na místě stavající tělocvičny.
Výstavba sjezdovky na ,rPoledné", zachování v generelu cestovního ruchu, zaíazení
ao ÚPO obce (formou dalšízmény,můžeprobíhat i souběžrě.
Výstavba lanovlry na ,rČantoryji" - zptacovaná dokumentac e, ta zékJadě které bylo
vydáno souhlasné stanovisko MŽP se zátmétem,v současnédobě byla provedena nová
studie proveditelnosti, hledá se investor.
Výstavba nnworkoutového" hřiště v obci Nýdek - podana žéÁosto dotaci rrlŠUrOo
progrírmu Státní podpora sporťu pro rok 2017, Program 133510, Podpora materiálně
technické záůdadny sportu.

8. Prezentace tradiČníhokulturního dědictví v pffhraničía jeho zachováni pro další
generace - rekonstrukce dřevěnky čp. 78 vobci Nýdek, podána žádost o dotaci
v rámci progrílmu Interreg v-A slovenská republika - Česká republika.
9. Rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu čp. 281 - stávajíci ,rPožární
zbrojnice'Í, kompletrť rekonstrukce elektroinstalace, sociálního zaíízení,případně
oprava střechy - Či \ryměna oken, oprava omítek po rekonstrukci elektroinstalace zázemípro hasiče.
10. Oprava komunikace vedoucí do osady ,rNovosada - pod Ostrýó', rozšířenísLívající
cyklotrasy ,,Po stopách hutrrictví" a dále napojení na stezku ,Nýdek - Cisownicď').
11. Rekonstrukce budovy na poz. p.č. st. 35212 - budova spojená s penzionem,oVeranda
pod Čantoryj í" (garáže,zánemípro VPP, dalšínebytové prostory).
12. Oprava zídtqy kolem hřbitova (evangelický kostel).
13. Celkové řešení centra obce (veřejnázeleňu dětského hřiště, chodníky, Vo).
14. Dalšíopravy místníchkomunikací v obci - dle naléhavosti, postupné prodlužovarú
15.

inženýrských sítív obci.
VýletiŠtěu ,,Požárníka( - zpracovaná studie, příprava pro realizaci výstavby nového

výletiště.
1 6. Odkan alwov ání osady rrBrandýs", popř. dále osady,,Hluchová".

Realizace výše zmíněných projektů je závíslá na zisku dotací a finančnísituaci obce, která se
vždy podílínarca)izaci svých záméŇ (i v případě poskyUrutí dotací).
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