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Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022
návrh
v tisících Kč
Příjmy daňové
Příjmy nedaňové
Příjmy celkem
Výdaje běžné
Investiční výdaje
Výdaje celkem
Financování - uhrazené
splátky dlouhodobých úvěrů
Financování celkem
Příjmy celkem
Výdaje celkem

Rok 2020
24.500
2 500
27.000
20.200
5.800
26.000
1.000

Rok 2021
25.500
2.500
28.000
20.500
6.500
27.000
1.000

Rok 2022
26.000
2.500
28.500
21.000
7.500
28.500
0

1.000

1.000

0

27.000
27.000

28.000
28.000

28.500
28.500

1. Výstavba chodníku „Nýdečanka – hranice s obcí Bystřice“, vyřízeno stavební
povolení, podána žádost o dotaci ze SFDI (Nýdek samostatně).
2. Rozšíření komunikace vedoucí do osady „Odmiarek“, dokončuje se projektová
dokumentace – změna projektanta.
3. Kanalizace osad „Blažkové a Odmiarek“, projektová dokumentace pro územní
řízení, možno vydat i stavební povolení (samotná stavba může proběhnout po opravě
kanalizace – zmenšení průtoku balastních vod).
4. Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další
generace – rekonstrukce dřevěnky čp. 78 v obci Nýdek, podána žádost (v pořadí
druhá) o dotaci v rámci programu Interreg V-A – Česká republika – Polská republika.
5. Rekonstrukce budovy na poz. p.č. st. 352/2 – budova spojená s penzionem „Veranda
pod Čantoryjí“ (garáže, zázemí pro VPP, další nebytové prostory).
6. Celkové řešení centra obce (veřejná zeleň u dětského hřiště, chodníky, VO).
7. Další opravy místních komunikací v obci – dle naléhavosti, postupné prodlužování
inženýrských sítí v obci.

8. Výletiště u „Požárníka“ – zpracovaná studie, příprava pro realizaci výstavby nového
výletiště.
9. Odkanalizování osady „Brandýs“, popř. dále osady „Hluchová“.
10. Rekonstrukce úpravny vody Nýdek.
11. Rozšíření hřbitova u evangelického kostela.
12. Výstavba chodníku od Nýdečanky k ZŠ v Nýdku (součást PD – Chodník –
Nýdečanka – Bystřice)
13. Oprava kanalizace v obci
14. Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad.
15. Výstavba nové tělocvičny (haly) – na místě stávající tělocvičny.
16. Výstavba sjezdovky na „Poledné“, zachování v generelu cestovního ruchu, zařazení
do ÚPD obce (formou další změny, může probíhat i souběžně).
17. Výstavba lanovky na „Čantoryji“ – zpracovaná dokumentace, na základě které bylo
vydáno souhlasné stanovisko MŽP se záměrem, v současné době byla provedena nová
studie proveditelnosti, hledá se investor.
Realizace výše zmíněných projektů je závislá na zisku dotací a finanční situaci obce, která se
vždy podílí na realizaci svých záměrů (i v případě poskytnutí dotací).
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