Máte nápad, jak vylepšit naše město?
Druhý ročník participativního rozpočtu je tu!
Nymburk vyhlašuje druhý ročník participativního rozpočtu – Nymburský měšec. Letos je
pro realizaci vašich návrhů připraveno 500 tisíc korun. Nejen ti, kdo loni třeba zaváhali
a svůj projekt nepřihlásili, mají možnost učinit to právě teď. Mohou využít možnost
zvelebit veřejný prostor, veřejnou budovu anebo vytvořit něco nového. Každý má šanci se
zapojit.
„Všechny tři vítězné projekty z loňského prvního ročníku jsou hotovy. Jsem ráda, že občané
mají zájem o život v našem městě, a tímto způsobem mohou být naplněny prima nápady,
které by možná zůstaly jen nevysloveným přáním. Každý z nás vidí něco jiného, co
v Nymburce ještě chybí a mohlo by to tu díky Nymburskému měšci být. Co to bude
tentokrát, už necháme na vás, a těšíme se na vaše nápady. Letos je na realizaci projektu
v rozpočtu vyčleněna dvojnásobná částka. Stejně tak se letos zvýšila i maximální částka,
kterou bude podpořeny jednotlivé návrhy. Ta je nově stanovena na 250 tisíc korun,” uvedla
místostarostka Stanislava Tichá.
Princip Nymburského měšce je prostý – jde o finance města, o jejichž využití rozhodují sami
obyvatelé. Vedení města vložilo do participativního rozpočtu pro letošní rok půl milionu
korun. Takže pokud máte nápad, jak vylepšit naše město, neváhejte ho přihlásit. Může to
být třeba lavička, herní prvek, pítko, socha, chodníček, místo pro piknik atd. Fantazii se meze
nekladou, jen je nutné dodržet několik pravidel.
Svůj vlastní projekt, který musí splňovat některé podmínky, může přihlásit každý občan
města Nymburka starší patnácti let – hmotný charakter projektu, projekt musí být umístěn
na veřejném prostranství či uvnitř veřejně přístupné budovy, musí být proveditelný v rámci
daných finančních prostředků. K přihlášení projektu pak slouží formulář, který je spuštěn na
webu www.nymburskymesec.cz. Právě v této fázi nám svůj projekt vyplněním formuláře
představíte. Projekty je možné přihlásit do 30. června 2022. Město pak realizuje ty, které
splní podmínky a jež sami občané hlasováním vyberou.
„Podat návrh má smysl, o tom svědčí výsledek prvního ročníku, kdy se realizovaly projekty za
celkovou částku 250 tisíc korun. Vítězným návrhem od Kateřiny Sláčalové jsou dva
pingpongové stoly, které našly své místo už na podzim na Vesláku a na hřišti v Kovanické
ulici. Kvetoucí louky, které byly osety v Okružní a Pražské ulici navrhla Olga Vencourová.
Dalším byl nový přístřešek na autobusové zastávce u ZŠ Letců R. A. F., který již využili první
cestující a který přihlásila Jitka Pencová. Jim, ale i všem ostatním, kteří se loni zapojili,
samozřejmě patří poděkování“ doplnila místostarostka.
Veškeré informace najdete na stránkách www.nymburskymesec.cz.
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