Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví
muzea Štramberk.
Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 10/2010 – 03/2011.
Projekt číslo 1.10/4.1.00/02.00264 „Výstavní síň – Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví
muzea Štramberk “, je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS
II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova,
prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Cílem projektu je posílit a
podpořit význam štramberského období malířova života. Vytvořit stálou expozici malířových děl, která je
žádaná návštěvníky Muzea Zdeňka Buriana. Zvětšení výstavní plochy z dnešních cca 84 m2 na 140 m2
(výstavní plocha včetně zázemí). Vytvořit podmínky a prostor pro další aktivity (přednáškovou činnost,
kulturní akce). Vytvořit podmínky pro přístup osobám s omezenou pohyblivostí. Zvýšit kvalitu stavebně
– technického stavu objektu.
Investor:
Generální projektant stavby:
Generální dodavatel stavby:

Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
d21 architekti, s.r.o., Foerstrova 29, 702 00 Ostrava 2
GMP MIX, a.s., Grmelova 2008/13, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory
Dodavatel interiéru: A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
Dodavatel výpočetní a
audiovizuální techniky:
CS21 Nextnet, Msgr. Šrámka 1028/11 741 01 Nový Jičín
Technický dozor stavby: Zdeněk Knápek, Potoční 504, 741 01 Nový Jičín
Termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:

24. 09. 2010
09. 03. 2011

Finanční rozpočet projektu:
Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:
(Schváleno RM dne 18.8.2009 usnesením 52/262)
Předpokládané celkové výdaje projektu :
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
Spolufinancování příjemcem:
Celková hodnota díla :
(stavební práce, interiér, audiovizuální technika)
Ostatní náklady :
(projekt, zpracování žádosti, technický dozor,
autorský dozor, mzdové náklady, poplatky a úroky)
Náklady celkem
Dotace z rozpočtu RR
Město Štramberk

8 418 948,90 Kč
8 397 348,90 Kč
21 600,00 Kč
7 767 546,90 Kč
629 802,00 Kč

( 92,5% )
( 7,5% )

8 539 888,- Kč včetně DPH
1 045 930,- Kč včetně DPH
9 585 818,- Kč včetně DPH
7 523 552,- Kč včetně DPH
2 062 266,- Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 10/2010 – 03/2011:
Stavební práce byly dokončeny začátkem prosince. Vzhledem k problémům na vstupním schodišti do
objektu byly stavební práce v době od 3.12.2010 do 27.2.2011 zastaveny. Bylo zpracováno 6 variant
řešení vstupního schodiště, které byly projednány s dotčenými orgány památkové péče (MÚ Kopřivnice,
odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče a NPÚ Ostrava). Dodávka, montáž a
instalace interiéru výstavní síně byla dokončena 17.1.2011.
Odevzdání a převzetí stavby bylo zahájeno 9.3.2011. Během rekonstrukce bylo provedeno:
• provedení nové střechy objektu
• rekonstrukce stropů 2.NP
• zřízení výtahové šachty s osobním výtahem
• nové vnitřní dveře a okna do dvora
• rekonstrukce vstupního schodiště
• zvedací plošina pro handicapované osoby
• částečná rekonstrukce elektroinstalace
• rekonstrukce ZTI
• zřízení nové instalace EPS a EZS
• dodávka, montáž a instalace interiéru výstavní síně
• dodávka, montáž a instalace výpočetní a audiovizuální techniky
Fotografie:

Obrázek 1 – vstupní schodiště se zvedací plošinou pro handicapované
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Obrázek 2 – schodiště z 2. NP do 3. NP
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Obrázek 3 – expozice
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Obrázek 4 – výtahová šachta s osobním výtahem
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