TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK
Hlasování participativního rozpočtu skončilo, přinášíme výsledky
Sláva vítězům, čest poraženým! Nymburáci vybrali své nejoblíbenější projekty v prvním
ročníku Nymburského měšce. Celý duben mohli občané hlasovat a vybírat z osmi projektů,
které se ucházely o jejich přízeň. V hlasování veřejnosti zvítězily květinové louky, venkovní
stoly na stolní tenis a vybudování přístřešku autobusové zastávky.
„Děkujeme všem, kteří se zapojili, ať již jako navrhovatelé projektů nebo hlasující,“ říká
místostarostka Stanislava Tichá, pod jejímž dohledem byl Nymburský měšec připravován.
„Poprvé mohli Nymburáci spolurozhodovat o investování části městského rozpočtu
a drobnými projekty měnit veřejný prostor. Rádi bychom v této praxi pokračovali a děkujeme
za důležitou zpětnou vazbu od občanů, které se nám v průběhu hlasování dostalo, budeme
z ní vycházet při hodnocení prvního ročníku. Už se velmi těším, až vítězné projekty uvedeme
do života tak, jak to dovolí částka v Nymburském měšci.“
Participativní rozpočet – Nymburský měšec jsme otevřeli loni na podzim. Občané zaslali
celkem 17 projektů, z nichž osm prošlo sítem výběru. Ostatní projekty bohužel nesplnily
zásady participativního rozpočtu, nebo je město připravuje mimo tento rozpočet. Na vítězné
projekty je v rozpočtu Nymburského měšce připraveno celkem 250 tisíc korun.
Do hlasování, které probíhalo celý duben, se zapojilo 653 lidí. Hlasování probíhalo především
elektronicky prostřednictvím mobilního telefonu, lidé poslali vybraným projektům 2279
hlasů. Ručně vyplněných anketních formulářů bylo odevzdáno celkem 13 a z toho jeden byl
neplatný. Připomínáme, že veřejnost mohla podpořit své favority třemi kladnými hlasy
a jedním negativním. Při hlasování nebyly plně využity ani kladné, ani záporné hlasy.
V hlasování veřejnosti zcela zvítězily květinové louky na Pražské a Okružní ulici s 402
kladnými hlasy. Hned druhý v pořadí se umístil projekt venkovních stolů na stolní tenis s 382
hlasy. Třetím projektem se 185 kladnými hlasy se stal projekt Bouda, budka, budečka, který
představuje vybudování nového přístřešku autobusové zastávky. Kompletní výsledky najdete
níže. Realizace bude záviset na celkové částce, kterou z participativního rozpočtu můžeme
čerpat. S přípravou realizace projektů se začne ještě v létě.
Výsledky hlasování – Participativní rozpočet / Nymburský měšec
Název projektu
kladné záporné Celkem hlasů
1. 1. Květinové louky na Pražské a Okružní ulici
421
-19
402
2. 7. Venkovní stoly na stolní tenis
393
-11
382
3. 5. Bouda, budka, budečka – Zastřešení zastávky bus
196
-11
185
4.
5.
6.
7.
8.

"Nymburk sídliště"
2. Chodník u bytového domu – aby se lépe chodilo
3. Komunitní sauna Nymburk
6. Lavička Václava Havla v Nymburce
8. Připomínka Bohumila Hrabala
4. Hřbitov – Zvýšení kapacity a přesun kontejnerového
stání

213
209
287
104
86

-67
-73
-156
-20
-13

146
136
131
84
73

Veškeré informace i hlasování naleznete na webu: www.nymburskymesec.cz.
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