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Vážení jednatelé a signatáři petice za „areál víceúčelového parku“,
děkuji za Váš dopis a předem podotýkám, že energii, se kterou jste se do věci pustili,
obdivuju. Máte naprosto pravdu v tom, že takový park by v Hranicích měl být a myslím, že
v budoucnu tu také vznikne. Jenže akce typu skateparku se nedají dělat z měsíce na měsíc, ale
chvíli to trvá. Nejprve je třeba se na věci dohodnout, pak nechat udělat projekt, sehnat peníze,
a pak skatepark postavit.
Vy jste se svým nápadem přišli v listopadu 2005, tedy v době, kdy už je v hrubých
rysech hotový rozpočet města na rok 2006. Myslím ale, že pokud by se náklady na vypracování projektu pohybovaly v rozumné výši, není nemožné je ještě do rozpočtu prosadit.
Takže v roce 2006 by vznikl projekt a město by mohlo požádat o dotace z různých grantových
zdrojů. Nicméně samo vybudování skateparku je v roce 2006 spíš nereálné. Proč? Když
vyjdeme z lipenské zkušenosti – skatepark za 2,5 milionu, z toho 75 % hrazeno z grantu
MVČR, tak město Lipník dalo na tuto akci 625.000 Kč. V roce 2006 bude rozpočet města
Hranic natolik napjatý, že ani já sám – ač bych si vybudování skateparku přál – bych nebyl
pro zvyšování celkových výdajů (na tuto akci), vždyť v roce 2006 se bude stavět krytý bazén,
který představuje 50 milionů Kč z poklady města – to je poměrně hodně peněz na sportovní
vyžití Hraničanů (nehledě k dalším nemalým částkám na sportovní aktivity, které město
každoročně poskytuje jednotlivcům i institucím).
Takže – píšu pouze za sebe – v roce 2006 se s vybudování skateparku počítat nedá.
V listopadu 2006 se budou konat nové volby do hranického zastupitelstva a teprve nové zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na rok 2007... Mimochodem, skatepark by mohl být pro
mnoho signatářů Vaší petice důvodem jít k volbám a ovlivnit tak, jestli příští zastupitelstvo
skatepark vybuduje, nebo nikoli. S úsměvem dodávám, že lidi, kteří mají o Hranice zájem,
rádi uvítáme i na kandidátní listině Příjemných Hranic.
Osobně se budu snažit, aby se už do rozpočtu na rok 2006 dostala částka na financování projektu skateparku, bez nějž ani nelze požádat o nějaké dotace z ministerstev. Pokud
si dobře vzpomínám, v roce 2003 jsme s Radkem Fojtů do rozpočtu dostali osvětlení in-line
hřiště, takže něco málo jsme už pro „lidi pohybující se na kolečkách“ udělali :-)
Zítra se koná rada města, na níž se Vaší peticí jistě budeme zabývat, o výsledku Vás
budu informovat a asi by pak bylo nejlepší osobní setkání. Pokud o něj máte zájem, ozvěte se.
Hezký den přeje
Jiří J. K. Nebeský
radní a zastupitel za Příjemné Hranice
www.prijemne-hranice.cz
tel.: 608 632 377
jjknebesky@seznam.cz

