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Organizace: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 

Vložil: PhDr. Josef Chalupa  23.8.2017 10:44:34 

Naposledy upravil Mgr. Lenka Novotná  25.8.2017 9:01:51 

Stav: V projednávání  

ID akce: 00167959-A-0031 

Název akce: Rekonstrukce a využití severního křídla hospodářských objektů 
galerie  

Důvod: Rekonstrukce severního křída  hospodářských budov  (objekt O-6):  
Objekt je v havarijním stavu, opravou prošla pouze venkovní fasáda v 
roce 2009. Je nezbytné nutná   kompletní výměna zastřešení, 
inženýrských sítí (el.instalace, voda, plyn),   pro depozitární využití 
zabezpečovací systémy EZS, EPS, venkovní CCTV, monitoring 
klimatu. 
Adaptace na depozitář škrdlovického skla a částečně plastik.  Akce je 
rozložena do tří let včetně zpracování projektu a realizace. 
V roce 2018 bude zpracována projektová dokumentace, předpoklad 
realizace akce je  2019-2020. Součástí je základní vybavení depozitáře  
v hodnotě cca 1 000 000, Kč. 

Akce má vliv rovněž na: technické zhodnocení - nemovitý majetek 

Celkové odhadované pořizovací náklady: 16 000 000 Kč 

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: 0 Kč 

Průměrné roční provozní náklady: 100 000 Kč 

Náklady na přípravnou fázi  

Vazba na strategii kraje Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina 2013-2016  

Usnesení RK  

Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: rekonstrukce severního křídla hospodářských budov galerie je 
nezbytně nutná, aby  se zabránilo v chátrání objektu a současně 
blokování výstavních prostor provizorním uložením sbírek skla a 
plastik, pro které je nutné získat odpovídající depozitární prostory.  

Vazba na VZ  

Předpokládané pořizovací náklady v letech 

Rok Náklady v daném roce 

2017 0 Kč 

2018 600 000 Kč 

2019 6 400 000 Kč 

2020 9 000 000 Kč 
  

 

 

Zdroje financování 

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) 

Kraj Vysočina (včetně účelových dotací, darů, půjček) 100,00 16 000 000 
 

 

 

Informace pro projektovou fiši 

Typ projektu  

Program, kam má být projekt předložen  

Předpokládaný termín podání projektu  

 



Projektový manažer  

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner) 

 

Partner / Partneři  

Plánovaný začátek projektu  

Plánované ukončení projektu  

Cíl projektu  

Výstupy projektu  

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, 
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na 
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování 
nebo spolufinancování projektu), 
případně cizí zdroje (úvěr). 

Úhrada v plné výši hrazena zřizovatelem. 

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 16 000 000 Kč 

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 16000000 

Udržitelnost  
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