Revitalizace domu dětí a mládeže ukončena.
Se zahájením školního roku 2013/2014 dostaly děti dárek v podobě kompletně rekonstruovaného Domu
dětí a mládeže ve Štramberku.
Vlastní rekonstrukce probíhala ve dvou etapách:
1. Etapa - Projekt číslo 1.10/4.1.00/04.01014 „Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem a
rozšířením volnočasových aktivit“, který byl 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.
Hlavním cílem projektu bylo rekonstruovat a modernizovat vnitřní prostory a vybavení objektu tak,
aby v něm i nadále mohla probíhat zájmová činnost neziskových organizací, která by současně mohla
být rozšiřována o nové volnočasové aktivity určené pro širší cílové skupiny.
Konkrétně projekt řešil rozšíření hygienického zázemí v objektu dle požadavků vyhlášky č. 410/2005
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých. Dále sanace krovu včetně výměny střešní krytiny za účelem
vybudování nové multifunkční místnosti větších rozměrů v podkroví objektu, určené pro rozvoj a
rozšíření volnočasových aktivit. Cílem projektu bylo i předcházení havarijním stavům na
elektroinstalaci a ústředním topení.
Rekonstrukce zahrnovala:
 Sanace krovu včetně výměny střešní krytiny
 Bourací práce a demolice původního sociálního zařízení
 Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace
 Instalace zdravotnického vybavení
 Rekonstrukce kotelny, rozvodů ÚT a osazení nových otopných těles
 Rekonstrukce elektroinstalace
 Vzduchotechnika a klimatizace
 Rekonstrukce podlah, vnitřní omítky, rekonstrukce event. výměna dveří v klubovnách
 Stavební úpravy v podkroví objektu – vybudování multifunkční místnosti a nového sociálního
zařízení
 Vnitřní vybavení nábytkem a zařízením pro činnost
Investor:
Generální projektant stavby:
Generální dodavatel stavby:
Generální dodavatel interiéru:
Technický dozor na stavbě:

Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží č. 38, 730 16 Ostrava 1
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín
Český nábytek a.s., Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4
Pokorný Michal, investor města

Termín zahájení prací:
Termín dokončení stavebních prací:

01. 09. 2012
31. 01. 2013
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Termín dokončení interiéru
Termín dokončení projektu:

30. 04. 2013
31. 05. 2013

Finanční rozpočet 1. Etapy:
Celková hodnota stavebních prací:
Vybavení Interiér:

4 655 931,- Kč včetně DPH
651 017,- Kč včetně DPH

Dotace ROP Moravskoslezsko
Grant RWE Gas Storage, s.r.o.

4 281 931,- Kč
490 000,- Kč

2. Etapa - Projekt „Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem a rozšířením volnočasových aktivit –
snížení energetické náročnosti“.
Hlavním cílem projektu bylo v návaznosti na již realizovaná opatření v rámci 1. Etapy (zateplení
střechy a kompletní výměna tepelných rozvodů včetně zdroje vytápění), snížit energetickou náročnost
provozu budovy.
Rekonstrukce zahrnovala:
 Výměna oken a vstupních dveří
 Hydroizolace obvodového zdiva
 Oprava fasády
Investor:
Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Generální projektant stavby: Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží č. 38, 730 16 Ostrava 1
Generální dodavatel stavby:
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín
(výměna oken a vstupních dveří)
Generální dodavatel stavby:
Stavební společnost V&V Nový Jičín, s.r.o., Palackého 23,
(hydroizolace obvodového zdiva, oprava fasády)
Technický dozor na stavbě:
Pokorný Michal, investor města
Termín realizace výměny oken a vstupních dveří:
Termín opravy fasády:

01. 11. 2012 – 30. 11. 2012
01. 07. 2013 – 31. 08. 2013

Finanční rozpočet 2. Etapy:
Výměna oken a vstupních dveří:
Oprava fasády:

285 766,- Kč včetně DPH
1 064 243,- Kč včetně DPH

Závěrem si jen můžeme přát, aby nově rekonstruovaný objekt ožil co největším počtem dětí, mládeže, ale
i dospělých. Nabídka zájmových kroužků Domu dětí a mládeže v Kopřivnici – pobočka Štramberk, je
pestrá a rozmanitá. Stejně tak i činnost Junáka a ostatních neziskových organizací má svá specifika a
kouzla.
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
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