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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Zastupitelé schválili financování nového bazénu 

Na svém zasedání 13. dubna, schválili zastupitelé města přijetí úvěru na stavbu nového 

krytého bazénu v Nymburce u zimního stadionu. Projekt stavby bazénu již získal stavební 

povolení. Město má zpracovaný rozpočet na celou akci a kompletní projektovou 

dokumentaci. Přijetí úvěru je pro Nymburk skutečně mimořádnou událostí, která posouvá 

sny k realitě, a tedy k zahájení výstavby nového plaveckého bazénu.  

„Po 30 letech diskusí, slibů a jednání ohledně nymburského bazénu, si dovoluji říci, že 

tentokrát je Nymburk opravu nejblíže vysněnému bazénu. Děkuji všem zastupitelům, kteří 

hlasovali o přijetí úvěru, a tím i o jednom z nejdůležitějších kroků. Úvěr ve výši 380 milionů 

korun je sice velký závazek, ale soustavně sledujeme i vyhlášení dotačních programů, které 

bychom mohli využít.“ zhodnotil starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

Nymburk je dlouhodobě ekonomicky v dobré kondici. Aktuálně je bez výrazného úvěrového 

zatížení. Poslední větší úvěr, který se váže k nemocnici, bude doplacen v roce 2024. Přitom 

průměr příjmů do městského rozpočtu činí za poslední 4 roky kolem 393 milionů Kč. Strop 

bezpečné zadluženosti je letos pro Nymburk 600 mil. Kč. S ohledem na tato fakta zastupitelé 

rozhodli o uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a schválení investiční akce 

Bazén Nymburk – novostavba krytého bazénu.  

Projekt bazénu je již připraven, město má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, 

stavební povolení i rozpočet celé akce. Kromě samotné novostavby bazénu je v ní zahrnuto 

i parkoviště, komunikace, přeložky sítí a další položky. Předpokládaná celková cena byla 

projekční kanceláří vyčíslena na 385 milionů korun bez DPH. Novostavba samotného bazénu 

je projektově oceněna na 289 milionů korun bez DPH, parkoviště (kapacitně dostačující i pro 

zimní stadion) a komunikace na 68 milionů korun, veřejné osvětlení 4,2 milionu, sadové 

úpravy 3,8 milionu atd. 

Zastupitelstvo na nejbližším dalším jednání projedná již připravenou zadávací dokumentaci 

na zadávací řízení na výběr dodavatele stavby a celá investiční akce se tak může 

rozeběhnout. Výběr zhotovitele je plánován formou dvoukolového zadávacího řízení, kdy 

v prvním kole dojde k výběru potencionálních dodavatelů na základě prokázání jejich 

kvalifikace a ve druhém kole budou tito dodavatelé vyzváni k předložení nabídek.  

Další informace a vizualizace najdete v Projektech města: https://bit.ly/projekt_bazenNBK  
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