Revitalizace kulturního domu a amfiteátru v Mikulášovicích
Výbor regionální rady ROP Severozápad schválil 30. 6. 2015 poslední projekty celkem za 330 milionů
korun. Náš projekt na opravu kulturního domu byl také podpořen.
Identifikace operačního programu:
Číslo operačního programu
Název operačního programu
Číslo prioritní osy
Název prioritní osy
Číslo oblasti podpory
Číslo výzvy
Název výzvy
Celkové způsobilé výdaje dle žádosti
Celkové výdaje po výběrovém řízení

CZ.1.09
ROP NUTS II Severozápad
9.2
Integrovaná podpora místního rozvoje
Investice do zlepšení fyzické infrastruktury
86
67.výzva – 2.2 Investice do zlepšení fyzické
infrastruktury
Kč 12.256.555,72
Kč 10.795.427,36

Informace o projektu:
První práce na projektu byly zahájeny v dubnu 2012. Byl zahájen kolotoč pořízení projektu a
následné získávání potřebných razítek pro územní souhlas pro vybudování amfiteátru. Následovala
projektová a rozpočtová příprava pro opravy střechy a hlavního sálu a dodání nového interiéru.
Zastupitelstvo schválilo na svém druhém zasedání podání žádosti o dotaci na revitalizaci kulturního
domu. Před samotným podáním žádosti o dotaci bylo potřeba vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
interiéru a dodavatele stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo z důvodů doplnění informací
v zadávací dokumentaci prodlouženo a výběrové řízení na dodavatele nábytku muselo být z důvodu
nedostatečného zájmu firem dvakrát zrušeno.
Po hodnocení nabídek a po uplynutí všech zákonných lhůt byly uzavřeny smlouvy s firmou MBM
nábytek s.r.o. na dodávku interiéru (stoly, židle, bar) a s firmou SIOPS spol. s.r.o. – na dodávku
stavebních prací.
Náš kulturní dům se po letech dočkal větší rekonstrukce. Přes veškerou údržbu poslední doby je
objekt v havarijním stavu. Po rozkrytí stropu na velkém sále se teprve ukázaly ztrouchnivělé trámy,
které visely nad hlavami účinkujících nad provizorním stropem z prken. Do střechy zatékalo, byly
poškozeny omítky, podlahy i nábytek. Z projektu bude opravena poslední část střechy, stropy,
podlahy, elektřina na velkém sále. Venku se dočkáme laviček a pěkného pódia. Lavičky i pódium
budou zdemontovatelné, budou se moci po sezoně vždy uklidit.
Projekt přispěje nejen ke zvýšení atraktivity našeho města, ale bude především lépe sloužit veřejnosti
k setkávání a pobavení. Velkým přínosem je zpřístupnění objektu imobilním osobám. Na zadním
schodišti bude k dispozici schodišťová plošina.
V dalším období se pokusíme podat žádost o dotaci na zateplení objektu a změnu vytápění. Stavba
je obrovská, nevyužitého prostoru máme mnoho. Věřím, že se nám společně podaří vybudovat
příjemné prostředí pro chvíle odpočinku a pro společná setkávání.
Ing.Trojanová Miluše

