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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Zastupitelé města schválili dotace na opravu budov  

v městské památkové zóně  

  
Zastupitelstvo dle doporučení rady města schválilo na svém zasedání 27. září 2017 

poskytnutí dotací v "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské 

památkové zóně". Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2017. 

 „Jedná se o první zkušenost s tímto programem a zatím se ukázalo, že výše poskytnuté částky 

byla dobře nastavena. Všem žádostem, které splňovaly podmínky, bude do vysoké míry 

vyhověno. Určitě bychom chtěli v tomto programu pokračovat i v příštím roce a věřím, že do 

budoucna by mohl začít fungovat pro vlastníky domů v centru města jako skutečná motivace 

pro investice do těchto nemovitostí,“ informoval místostarosta města Ing. arch. Jan Ritter. 

Návrh žádostí poskytnutí dotací na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se 

nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk (MPZ), byl nejdříve schválen radou města, 

následně zastupitelstvem na zasedání 27. září. Jedná se o finance z rozpočtu města Nymburk v 

roce 2017 ve výši 1 mil. Kč na pomoc vlastníkům nemovitostí v MPZ s jejich obnovou. 

V souladu se schválenými "Pravidly" měli občané, možnost do konce měsíce srpna 2017 

podat žádost o finanční příspěvek. Jedná se o majitele nemovitostí v MPZ, kteří budou do 

konce listopadu 2017 rekonstruovat nemovitost, nebo již svou nemovitost v průběhu roku 

2016 a 2017 rekonstruovali. Celkem bylo podáno 11 žádostí, z nichž jedna byla vyřazena z 

důvodu nesplnění podmínek pro podání žádosti. 

Hodnotící komise 11. září 2017 posoudila všech 10 zbývajících žádostí o dotaci. Při 

schvalování a nastavení výše přidělené částky komise přihlížela zejména k účelu použití a 

významu stavebních úprav z hlediska kvality veřejného prostředí a památkové péče. 

Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a revitalizaci fasád. 

Více informací a pravidla programové dotace jsou k dispozici na:  

http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=74 
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