Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

PĜístavba a rekonstrukce ZŠ Studentská

A04-03

PÚ04

Vazba na dílþí
strategické cíle:

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

Garant aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ
- ZŠ Studentská
- Gymnázium Mnichovo HradištČ
- StĜedoþeský kraj

PartneĜi aktivity:

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

areál ZŠ Studentská a Gymnázia Mnichovo HradištČ

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

24 mČsícĤ

Odhad nákladĤ:

224 mil. Kþ

RozdČlení nákladĤ:

dle projektové dokumentace (možná realizace po etapách)

Zdroje financování:

(i) Varianta individuální: mČstský rozpoþet / 100%
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj mČst (pĜíjemce podpory: mČsto)

Ano

Cílem je získání nových uþebních ploch, rekonstrukce a pĜístavba tČlocviþny,
rekonstrukce a modernizace venkovního hĜištČ, rekonstrukce pĜípojek elektro,
kanalizace a obnova venkovních komunikací. Zásadním cílem je též získání
nových ploch pro pĜesun þásti základní školy z budovy na MasarykovČ námČstí
do areálu ZŠ Studentská. Motivací pro realizaci aktivity je též uvolnČní kapacit
pro gymnázium.
Projekt byl zaĜazen k preferovaným projektĤm mČsta Mnichovo HradištČ
usnesením zastupitelstvem mČsta 22. Ĝíjna 2007.

KomentáĜ:

Z finanþních dĤvodĤ je k celé záležitosti pĜistoupeno jako k etapovému Ĝešení.
PĜístavba nového bloku, rekonstrukce stávajících výukových prostor bloku F, E,
C, D. Stará tČlocviþna bude celkovČ renovována a bude provedena pĜístavba
nové tČlocviþny. Venkovní sportovištČ budou v plném rozsahu modernizována.
SouþasnČ s modernizací budovy budou zrekonstruovány pĜípojky elektro,
kanalizace a bude provedena obnova venkovních komunikací.
Ekonomické dopady - pĜímý ekonomický vliv nelze doložit, nepĜímo však bude
aktivita pĤsobit pozitivnČ (v komplexu s ostatní obþanskou vybaveností), kromČ
znaþných investiþních výdajĤ lze oþekávat i zvyšování provozních nákladĤ
Spoleþenské dopady - rozvoj rodinného života, požadavky rodin na vybavenost
– vytvoĜení kvalitních podmínek pro školní výuku a další vzdČlávací aktivity
Ekologické dopady - minimální negativní vliv mĤže být zpĤsoben pĜípadnou
koncentrací pubertální mládeže (zkušenost z vČtších mČst) a spoþívá zejména

Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
v neuklízení odpadkĤ, pĜíp. niþení mobiliáĜe

Rizika realizace:

i.
ii.

nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci aktivity
neexistence koncepce rozvoje školství v MnichovČ Hradišti

