TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2018.
S čím se počítá v následujícím roce?
Na svém posledním zasedání v tomto roce (6. 12.), zastupitelé města schválili rozpočet
města Nymburk na rok 2018. Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů
530 935,79 tisíc korun a celkovou výší výdajů 509 568,72 tisíc korun. Již tradičně je
rozpočet schodkový, kdy schodek bude vyrovnáván zapojením finančních prostředků z
minulých let a mimorozpočtových zdrojů.
„Jsem rád, že zastupitelé města schválili navržený rozpočet bez zásadních změn, tak jak byl
navržen. Během zastupitelstva jsme se domluvili, že na sanaci mostů ve městě bude
vyčleněna vyšší částka, je to sice na úkor zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí, ale je jasné, že
bezpečnost obyvatel je přednější. Záměr zřízení vyhlídky na kostelní věži se pokusíme
realizovat v příštím roce. Jsem rád, že se podařilo vyčlenit prostředky na rekonstrukci ulice
Na Rejdišti a že zahájíme opravu bazénu,“ zhodnotil schválení rozpočtu starosta PhDr. Pavel
Fojtík.
Sestavení rozpočtu na rok 2018 bylo stejně jako v předchozím roce limitován zdroji které má
město k dispozici a požadavky na financování řady investičních akcí. Základní příjmovou
položkou zůstávají trvale daňové příjmy, které i nadále tvoří více než polovinu z celkového
objemu příjmů. Jejich struktura je obdobná jako v předchozích letech a je ovlivňována
vývojem celkové ekonomické situace. Příjmová stránka rozpočtu města v roce 2018 zahrnuje
rovněž příjmy z předpokládaných prodejů pozemků v průmyslové zóně sever a dalších.
Rozpočtové výdaje byly sestavovány dle možností s přihlédnutím k rozpočtovému výhledu
města zpracovanému na roky 2018 až 2020. Město má v návrhu rozpočtu na rok 2018
investice za cca 246 mil. Kč, největší položky jsou zahájení investiční akce rekonstrukce
městského bazénu (20 mil. Kč), dokončení rekonstrukce a modernizace objektu Hlahol (22,5
mil. Kč), pokračování v rekonstrukcích objektů v areálu Nemocnice Nymburk (rekonstrukce –
odvodnění pavilonu A, pořízení chladících agregátů a sterilizátoru, (10 mil. Kč)), pokračování
v revitalizaci sídliště Drahelice (dokončení VI. etapa, pokračování VII. etapa) (25 mil. Kč),
pořízení digitálního povodňového plánu města + ORP, rekonstrukce ulice Lipová (10,8 mil.
Kč), ulice U Skály vč. projektové dokumentace (1,7 mil. Kč), Vodárenská a Na Rejdišti (17,3
mil. Kč), oprava cyklostezky v úseku Veslák – Sánský kanál (12 mil. Kč), rekonstrukce
dětského hřiště v ul. J. Gagarina (8 mil. Kč), pokračování v rekonstrukci kaple sv. Jana
Nepomuckého (4,2 mil. Kč), vybudování skateparku (2,5 mil. Kč), příprava na rekonstrukci
Starého děkanství a další.
Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce v Nymburce
(Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost 15. ročník, Polabská vonička 22. ročník
nebo připomenutí všech osmičkových výročí – únor 1948, srpen 1968, září 1938 a 100.
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založení republiky v říjnu 1918), na dotace pro žadatele o příspěvky na činnost a provoz a
žadatele o granty z oblasti kulturních, sportovních a ostatních organizací. Nemalou měrou
město podporuje své sportovní oddíly a vůbec veškeré sportovní a volnočasové aktivity.
Celkem se jedná o částku ve výši 11 mil. Kč, což je o 400 tisíc Kč více než v loňském roce.
Tam patří například TJ Lokomotiva Nymburk, TJ Sokol Nymburk a SK Polaban Nymburk a
další. Z individuálních dotací byl například podpořen Spolek občanů Permanent částkou 100
tisíc Kč a stejnou částkou také Junior MMA Nymburk, 170 tisíc korun pro Centrum pro
všechny, 81 tisíc Kč pro Krasobruslařský klub Nymburk nebo 20 tisíc Kč poputuje do Stanice
pro zraněné a handicapované živočichy.
Další určené finanční prostředky půjdou na provoz příspěvkových organizací ve zřizovatelské
působnosti města a samozřejmě na výkon státní správy a souvisejících činností, na něž je
zároveň poskytována dotace ze státního rozpočtu. Město musí počítat také se splátkami úvěrů,
financemi na případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako povinnou spoluúčastí
města v případě získání dotací.
7. 12. 2017 v Nymburce
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