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Popis 
Na základě výzvy na předložení nabídek a následném uzavření smlouvy o dílo, byl, na akci 
„Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1.etapa, Žďár n.S.“ Ing. arch. Jaroslavem 
Ševčíkem, Arch.Z.Studio, Zlín, zpracován a odevzdán projekt stavby.  
Tento projekt byl v průběhu přípravy konzultován a projednáván s provozovatelem, Kulturou Žďár, 
PO města – ing. Marcelou Lorencovou, konzultujícím architektem města, Ing.arch. Zbyňkem 
Ryškou a v neposlední řadě členem rady města Ing. Radkem Zlesákem.   
 
V 1. etapě rekonstrukce objektu je řešena rekonstrukce sociálního zázemí, vnitřní a venkovní 
rampy, podhled sálu, elektroinstalace, vzduchotechnika, požární a zabezpečovací signalizace, 
interiér a vybavení sálu novými sedadly. Blíže viz příloha specifikace zadání, půdorys a pohledy. 
Kompletní projekt bude předložen k nahlédnutí na jednání rady města. 
 
Informace od Ing. Jiřího Matouška, projektového koordinátora: 
V srpu 2016 byla získána dotace ze Státního fondu kinematografie na výměnu sedaček kina ve 
výši 350 tis. Kč. Příjemcem dotace je PO Kultura, realizace musím být ukončena do června 2017. 
 
Pro realizaci stavby je nutné rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a 
alokovat finančních prostředky v rozpočtu města pro rok 2017 na její realizaci, která by mohla 
proběhnout na jeho začátku. Vzhledem k rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ze Státního 
fondu kinematografie by výběrové řízení bylo řešeno pro dva investory, město a Kulturu Žďár, 
příspěvkovou organizací města.  
 
 
Geneze případu 
Viz. Popis  
 
 
Návrh řešení 
Schválit materiál a uložit přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby pro dva investory, 
město a Kulturu Žďár.   
 
 
Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP, přípravu 

výběrového řízení na dodavatele stavby dle předloženého materiálu 
• Rada města neschvaluje navržený postup a ukládá Městskému úřadu následující postup: … 
 
 
Doporučení předkladatele 
Viz. Návrh řešení 
 
 
Stanoviska  
Projekt byl odsouhlasen koordinujícím architektem Ing.arch. Ryškou a ředitelkou PO Kultura Žďár.  
 
 
 



Půdorys rekonstrukce soc. zázemí: 
 

 



Půdorys sálu s vnitřní rampou: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pohled na venkovní rampu 
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