V Lázních Bělohradě dne 14.9.2018

Vyhodnocení investic města Lázně Bělohrad z hlediska volebního
období 2014 - 2018
Vážení přátelé, zastupitelé města a spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás seznámil
s komplexním přehledem a financováním investičních akcí města Lázně Bělohrad za celé volební
období 2014 – 2018.
V roce 2015 jsme zrealizovali celkem 11 investičních akcí s celkovými náklady 62.771.672,-Kč,
z čehož na dotacích jsme obdrželi celkem 28.575.452,-Kč. V tomto roce se do celkové částky nejvíce
promítla stavba vodovodu a kanalizace v obci Brtev. Na neinvestičních akcích jsme financovali celkem
6 projektů v celkové částce 679.716,70 Kč.
V roce 2016 město zrealizovalo celkem 13 investičních akcí, do kterých vložilo celkem
26.112.262,-Kč. Na dotacích jsme pak získali celkovou částku ve výši 3.725.650,60 Kč. Neinvestičních
projektů jsme zrealizovali celkem 9 za 1.958.584,50 Kč.
Rok 2017 byl co do počtu investičních akcí nejlepší, jelikož se nám podařilo pracovat na
celkem 27 akcích, do kterých jsme vložili částku ve výši 23.487.165,- Kč a na dotacích získali celkem
6.908.896,60 Kč. Na neinvestiční akce, kterých jsme zrealizovali celkem 12, jsme potřebovali
2.544.473,-Kč.
Rok 2018 je v současné době ještě nedokončený, mnoho akcí je v běhu, takže nemáme úplně
přesná čísla, ale lze předpokládat, že vynaložíme částku kolem 27.000.000,-Kč, přičemž na dotacích
bychom měli obdržet cca 3.000.000,-Kč. Investičních akcí přitom realizujeme, nebo jsme již dokončili
celkem 14. Neinvestičních akcí máme v letošním roce celkem 12 a předpokládáme vynaložení cca
3.000.000,-Kč. Do výčtu roku 2018 nepočítám akce, které se prolínají z roku 2017 a nedošlo u nich
k žádnému posunu ve vztahu k samotné realizaci, jako je např. cyklostezka z Horní Nové Vsi do
Dolního Javoří.
Pokud vezmeme proinvestované a na dotacích získané peníze za celé volební období, tak se
započtením roku 2018, který není doposud uzavřen, jsme na investičních akcích vynaložili celkem
139.371.090,-Kč, z čehož jsme na dotacích obdrželi částku ve výši 42.209.998,- Kč. Na neinvestiční
akce, což jsou různé opravy a údržba městského majetku, jsme vynaložili částku ve výši 8.182.774,20
Kč. Co do počtu akcí, jsme zrealizovali, nebo realizujeme, celkem 65 investičních a 39 neinvestičních
akcí v celkové hodnotě 147.553.862,20 Kč.
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