Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy
praktického vyučování
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002709
Termín zahájení: červen 2017
Termín ukončení: prosinec 2018
Rozsah projektu:
 stavební úpravy a rekonstrukce stávajících prostor pro praktickou výuku
učebních oborů zámečník, obráběč kovů, elektrikář silnoproud, elektrikář
slaboproud, autoelektrikář a dále maturitní obory: mechanik elektronik,
moderní informační technologie a elektronické zpracování informací
 nová přístavba ke stávajícímu objektu budovy praktického vyučování
 pořízení vybavení těchto prostor potřebným inventářem
 pořízení vybavení investičního i neinvestičního charakteru, tj. učebními
pomůckami, odbornými přístroji a ICT zařízeními, včetně potřebných
technologií
 bezbariérové řešení: úprava sociálního zařízení, přístup a pohyb v budově je
řešen schodolezem
 součástí záměru jsou též činnosti spojené s vytvořením projektové
dokumentace, odborné inženýrské činnosti související s realizací přístavby a
stavebních úprav, realizace výběrových řízení a potřebných studií a podpora
publicity projektových činností
Náklady celkem 40 792 tis. Kč z toho:
21 464 tis. Kč stavební práce
17 514 tis. Kč nákup strojů a zařízení
1 814 tis. Kč náklady na přípravu a zabezpečení akce
Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace od MMR 32 334 300 Kč
Vlastní zdroje z rozpočtu Zlínského kraje:
8 458 tis. Kč
K 31.12.2017 profinancováno 935 tis. Kč
Termíny:
10.10.2016
14.11.2016
16.11.2016
22.3.2017

Schválení investičního záměru (KUZK)
Podána žádost o stavební povolení (MěÚ R.p.R.)
Odeslána žádost o podporu projektu na MMR
Projekt prošel fází formálního i věcného hodnocení
Dosaženo 41 bodů ze 46, pro nás maximum!!!
(5 bodů je jen za rozšíření kapacity, což my nemáme)

duben 2017 Vydáno stavební povolení
srpen 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
září – říjen 2017 Zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby
- vypracování podrobné dokumentace došlo k navýšení
plánovaných nákladů o 3 563 tis. Kč.
29.1.2018

Schválení dodatku č. 1 investičního záměru
Dodatkem byly upraveny podmínky financování akce a prodloužen
termín ukončení projektu k 31.12.2018.

9.7.2018

Schválení dodatku č. 2 investičního záměru
Dodatkem byly upraveny podmínky financování akce

31.7.2018

Podpis smlouvy s dodavatelem stavby Cobbler s.r.o., Zašová
Předání staveniště: 6.8.2018
Termín ukončení stavby: 28.2.2019

