
2022 2023

PŘÍJMY
Daňové příjmy 22 000      23 000          
Nedaňové příjmy 3 400        3 400            
Kapitálové příjmy -             -                 
Přijaté transfery (zahrnuje transfer Jihomoravského kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu) 400           400               
Převod zisku HČ z předchozího roku 400           400               
Příjmy celkem 26 200      27 200          

VÝDAJE
Běžné výdaje 20 000      21 000          

Kapitálové výdaje:
Kapitálové výdaje 200           -                 
Výkupy pozemků 100           100               

Obchodní dům - investice z nájmu                                                                           25           25               
Výdaje celkem 20 325      21 125          

Saldo:  Příjmy - výdaje 5 875        6 075            

FINANCOVÁNÍ

Financování celkem -            -                

VÝDAJE NAD RÁMEC
(podle možností získání prostředků z transferů,  případně dostupných finančních 
prostředků)
Místní komunikace

Místní komunikace za MEZem – rozšíření komunikace (cca 9 mil. Kč, není dotační titul)

Chodníky - oprava

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

městyse Nedvědice na rok 2022 – 2023
v tis. Kč



Chodník kostel - panelovka

Schody u Nečů – oprava

Schody Pernštejn - oprava

Schody u Císařské studánky 

Prostor mezi stromem republiky a zdr. střediskem 500           
Parkoviště u hřbitova

Rozšíření hřbitova   

Vodovod - za fotbalovým hřištěm

Kanalizace – ke Křížku - novostavba (100%)

Kanalizace – Žlíbky II. - novostavba (100%)

Kanalizace/vodovod - Nová Čtvrť II. - rekonstrukce (30%)

Kanalizace/vodovod - Nová Čtvrť III. - rekonstrukce (30%) - zahrnuto v rozpočtu 2020
Kanalizace - u vlakového nádraží - rekonstrukce (30%) 1 000        

Veřejné osvětlení - obnova 10             10                 

Komunální odpady - sběrný dvůr - investiční záměr
Komunální odpady - kompostárna - investiční záměr

Areál u rybníka - oplocení
Areál u rybníka - WC

ZŠ – oprava vstupního prostoru do budovy A základní školy (zídka, portál, dveře, schody)
MŠ – oprava střechy
MŠ - opěrná zeď

Sokolovna – terénní úpravy (parkovací plochy, tarasy)
Areál bývalého zimního stadionu - revitalizace 2 500        2 500            
Okolí sokolovny a bývalého zimního stadionu 



Okolí obchodního domu

Dětské hřiště - u OD (obnova)
Dětské hřiště - nové
Workautové hřiště    

Nové byty ve 3 NP obchodního domu
Obchodní dům - I. a II. nadzemní podlaží-rekonstrukce
Obchodní dům – opravy, údržba, komín se rozpadá
Obchodní dům - oprava střechy (skladové prostory) 500           

Zdravotní středisko – opravy (rýny)
Zdravotní středisko – rekonstrukce, přístavba

Dům čp. 32 – veřejné WC
Dům čp. 32 – knihovna
Dům čp. 32 – další rozšíření (využití půdních prostor)

Dům čp. 42 radnice – rekonstrukce – studie
Dům čp. 42 radnice – rekonstrukce
Dům čp. 42 radnice – vybavení (zasedací místnost – stoly, židle)

Požární zbrojnice - oprava střechy (dotace)
Požární zbrojnice - rekonstrukce bytu

Chodník Nedvědice - Černvír 3. etapa - investiční příspěvek Mikroretionu Pernštejn (dotace)

Zpracoval:  Ing. Jitka Koukolová



Schválil:   Petr Konečný, starosta


