TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Město chce převzít zimní stadion, čeká na doložení revizí
Důležitost stadionu pro místní děti, sportovce a kluby bere město velmi vážně, což
dokazují konkrétní kroky: odkup a scelení pozemků pod stadionem, studie připravená pro
projektovou dokumentaci na rekonstrukci, nepřetržitá jednání o převodu do vlastnictví
města či téměř 60 milionů korun, které město přispělo od roku 2004 na provoz, údržbu
a opravy zimního stadionu. Aktuálně město čeká na doložení platných revizí a dokumentů
nezbytných pro zachování fungování zimního stadionu po jeho převzetí do majetku města.
Materiály má předložit majitel zimního stadionu. Město jedná s majitelem
a provozovatelem o podmínkách převodu objektu, které následně projedná zastupitelstvo.
„Velice neradi bychom byli po převzetí zimního stadionu do majetku města nuceni areál
zavřít pro nesplňování základních podmínek pro jeho provoz. Město jako řádný hospodář
potřebuje před koupí zimního stadionu vidět platné revize a další dokumenty zásadní pro
jeho provoz,“ reaguje na dotazy kolem zimního stadionu starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
s tím, že udělá maximum proto, aby provoz na ledové ploše zůstal zachován. Na řešení
havarijního stavu stadionu, který by dříve či později vedl k uzavření sportovního objektu, má
město připravenou studii jako podklad pro zadání projektové dokumentace na rekonstrukci.
Projektovou dokumentaci však může zadat pouze jako vlastník objektu.
Městu nejsou zimní sporty v Nymburce lhostejné, což je patrné z dlouhodobého přispívání
na provoz a údržbu. Od roku 2004 město v každoročních dotacích přispělo provozovateli na
provoz a údržbu celkem přes 38 milionů korun. Na jednorázové opravy střechy stadionu
a chlazení poskytlo přes 20 milionů korun. Zároveň město ze svého rozpočtu dlouhodobě
podporuje také sportovní kluby.
„Byli jsme první, kdo byl ochoten o převzetí zimního stadionu do majetku města a jeho
případné rekonstrukci jednat. Přestože bylo od začátku jasné, že to nebude otázka pár
měsíců. V současné době intenzivně řešíme podmínky převodu zimního stadionu a společně
s majitelem a provozovatelem hledáme kompromisy ke zdárnému předání. Že cesta není
snadná, snad nemusím zdůrazňovat,“ shrnul starosta Nymburka, který deklaroval zájem
města o odkup zimního stadionu v březnu 2019.
Současný majitel souhlasí s převodem zimního stadionu pod město, klade si však podmínky
ohledně dalšího fungování. Předmětem jednání je tedy vyvážit požadavky klubu a zájem
města. Město čeká na doložení platných revizí a dalších dokumentů. Dlouhodobý nájemce
má smlouvou až do roku 2029.
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Cesta města k převodu zimního stadionu do jeho vlastnictví:
březen 2019 – starosta deklaroval zájem města o odkup zimního stadionu
duben 2019 – odkoupení pozemků pod zimním stadionem (od ZO OSŽ ŽOS Nymburk, a.s.)

březen 2021 – zpracována studie – podklad pro PD, kterou město může zadat ke zpracování
až bude majitelem objektu. Cena za zpracování PD je odhadována na cca 6 milionů korun
duben 2021 – směna pozemků města Nymburk a ČUS – město se stává jediným vlastníkem
dotčených pozemků
podzim 2021 – jednání města s majitelem a provozovatelem zimního stadionu o konkrétních
podmínkách převodu ZS do vlastnictví města a dalšího fungování provozu

8. 3. 2022 v Nymburce
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