Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
PĜestavba objektu školy na MasarykovČ nám. na mČstské
muzeum

ýíslo aktivity

A01-05

PÚ01

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC02 - Rozvinutá obþanská vybavenost mČsta a posílení úlohy Mnichova
HradištČ jako spádového centra

Garant aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ
- MČstské muzeum Mnichovo HradištČ
- Klub Mnichovo HradištČ, s.r.o.
- Národní památkový ústav
- Státní zámek Mnichovo HradištČ

PartneĜi aktivity:

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

objekt školy na MasarykovČ námČstí

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

10 mČsícĤ

Odhad nákladĤ:

15 mil. Kþ

Ano

RozdČlení nákladĤ:

Zdroje financování:

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
- v pĜípadČ vlastnictví objektĤ mČstem
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj mČst (pĜíjemce podpory: mČsto,
upozornČní: projekt musí být zamČĜen na obyvatelstvo mČsta, nikoliv na
rozvoj cestovního ruchu)
(iii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 2.2 – VeĜejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Celková rekonstrukce objektu pro úþely muzea, vytvoĜení reprezentativních
prostor, zázemí pro realizaci kulturních a spoleþenských akcí pro obyvatele a
návštČvníky mČsta (nejen muzejní sbírky a standardní prohlídky).
Aktivita souvisí s realizací A04-03 PĜístavba a rekonstrukce ZŠ Studentská. Tato
aktivita umožní vymístit výuku z objektu plánovaného muzea a zaþlenit ji do
objektu ZŠ. Teprve po vyĜešení této situace bude možné budovu pĜestavČt na
muzeum.
KomentáĜ:

Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investiþní vklad mČsta, po realizaci
bude pĜinášet pĜíjmy ze vstupného a pronájmu prostor, vþ. komerþního využití;
nepĜímý ekonomický efekt – pĜíjmy prostĜednictvím pĜilákání vČtšího poþtu
návštČvníkĤ
Spoleþenské dopady - spoleþenský pĜínos pro obyvatele i návštČvníky – nové
zázemí kulturní infrastruktury, rozšíĜení nabídky kulturních a spoleþenských
aktivit komorního rázu (kulturnČ-spoleþenská alternativa)
Ekologické dopady jednoznaþnČ prokázat

ekologické dopady (pozitivní, negativní)

nelze
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Rizika realizace:

i.
ii.
iii.

nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci aktivity
nedostateþná marketingová propagace nové atraktivity
nekoordinace aktivit v rámci mČsta (radnice, Klub, muzeum, zámek)

