
Projektová fiše
Kód projektu: 14-02-KU-OKPP-0381

Název projektu:
Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci
Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu
Kámen

Zkratka projektu: Hrad Kámen - opravy a zpřístupnění

Cíl projektu:
Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci
Kámen, včetně mobiláře a revitalizace bývalého pivovaru
hradu Kámen pro účely návštěvnického centra

Předpokládaný termín začátku: 01.01.2015
Předpokládaný termín ukončení
realizace: 30.04.2016

Rozpočet projektu celkem: 34600000.00
Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v měsících: 60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Revitalizace bývalého
pivovaru pro účely
návštěvnického centra -
stavební úpravy a
nástavba

Ostranění novodobých vnitřních konstrukcí a provizorní
terasy objektu bývalého pivovaru, realizace nástavby
objektu dle původního hmotového řešení pivovaru. Oprava
původního hradebního systému - součást stavby. Realizace
dispozičního řešení objektu odpovídajícího jeho navrženému
využití pro účely návštevnckého zázemí ( pokladna s
drobným prodejem suvenýrů, sociální zařízení, multifunkční
kulturní prostor a kancelář pro personál). Pořízení mobiláře,
technického vybavení a výstavní fundus.

30.04.2016

Oprava kaple Panny
Marie Bolestné v obci
Kámen, vč.mobiliáře

Odvlhčení stavby, oprava krypty a podlah objektu; statické
zabezpečení; oprava krovu a střechy; obnova vnitřních a
vnějších omítek, včetně kamenných prvků; oprava výplní
dveřních a okenních otvorů; restaurování vnitřního vybavení
a mobiliáře; úprava okolí stavby; pořízení informačního a
výstavního fundusu.

30.04.2016

Partneři projektu
Partner Role

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace Partner
Obec Kámen Partner
Kraj Vysočina Hlavní partner
NIKU Partner

pospichalova
Textový rámeček
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jakoubkova
Textový rámeček



Tým projektu
Osoba Role

Olga Čermáková Projektový manager
Jaroslava Panáčková Finanční manager
Klára Jiráková Ostatní
Jana Zadražilová Ostatní
Ondřej Hájek Ostatní
Katina Lisá Koordinátor
Eduard Jozífek Technický manager
Jiří Lukáš Technický manager
Vít Hrbek Technický manager
Eva Herzánová Pravník
Martina Zemanova Správce rozpočtu
Katina Lisá Objednatel projektu

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem Finanční mechanizmy 26200000.00
Výdaj 34600000.00




