
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.09.2016 

 

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ  

 

Realizace projektu „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“. 
 

NÁVRH USNESENÍ  
 
Zastupitelstvo města:  
 

I. realizaci projektu „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ 

a)     schvaluje 
b)     schvaluje s připomínkami 
c)     neschvaluje 
a  (ne) ukládá odboru investic a rozvoje v součinnosti s odborem správy majetku zahájit 
zadávací řízení na realizaci této investiční akce a nárokovat příslušnou částku do rozpočtu 
města na rok 2017 a 2018. 
 

II. záměr podat žádost o dotaci do 61. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu na část vzdělávacího centra Městské knihovny Písek  

 
a)     schvaluje 
b)     schvaluje s připomínkami 
c)     neschvaluje 
 

III. uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu na straně města Písek jako investora při 
přestavbě Městské knihovny Písek za podmínek stanovených zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 
a)     schvaluje 
b)     schvaluje s připomínkami 
c)     neschvaluje 
 

Návrh předkládá Návrh zpracoval 

JUDr. Josef Knot, MBA,   
1. místostarosta 

Ing. Václav Filip  
vedoucí odboru IR 
Mgr. Roman Dub 
ředitel Městské knihovny Písek 
Ing. Ladislav Toman 
vedoucí finančního odboru 
Ing. Petr Jelínek 
oddělení investic a rozvoje 
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Důvodová zpráva:  
 
 
 
 
 
 
 

 
I. realizace projektu „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ 
 

Historie vzniku projektu: 
 

1. Rada města Písku na svém zasedání dne 16. 5. 2013 přijala usnesení č. 290/13: 
 
Rada města schvaluje záměr zadat návrh interiérů nové Městské knihovny Písek formou 
otevřené soutěže o návrh. 
 

2. Rada města Písku na svém zasedání dne 12. 12. 2013 přijala usnesení č. 898/13: 
 
Rada města schvaluje soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh: „Městská 

knihovna Písek, Alšovo nám. č.p. 75-77“ a její vyhlášení a pověřuje starostu města podpisem 

Dohody o užití autorského díla s Ing. arch. Daliborem Dubovým, Topolská 1527, 252 28 

Černošice. 

3. Rada města Písku na svém zasedání dne 5. 6. 2014 přijala usnesení č. 380/14: 
 
Rada města  předložený výsledek soutěže o návrh „Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 

č. p. 75 - 77” v katastrálním území města Písek schvaluje a ukládá odboru RIMM v souladu 

se soutěžními podmínkami architektonické soutěže vyzvat do jednacího řízení bez 

uveřejnění, podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

všechny oceněné účastníky soutěže. 

4. Rada města Písku na svém zasedání dne 9. 10. 2014 přijala usnesení č. 626/14: 
 
Rada města určuje dodavatelem veřejné zakázky „Městská knihovna Písek, Alšovo nám. 

č.p. 75 - 77 - PD“, Studio A.B.S. spol. s r.o., Dukelských hrdinů 24, 170 00 Praha 7, za 

cenu 4.290.000 Kč bez DPH, jehož nabídka byla v porovnání s nabídkami ostatních 

vyzvaných uchazečů v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, podle ekonomické výhodnosti 

nabídky, hodnocena jako nejvýhodnější, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

Na základě tohoto usnesení byla zpracována projektová dokumentace k realizaci stavby, 
vypracován položkový rozpočet stavby a vydáno stavební povolení s vyznačením nabytí 
právní moci (příloha 3 a 4). 
 
 Popis Městské knihovny a centra vzdělávání  

Navržené urbanistické řešení vychází z charakteristické zástavby historické části 
města. Nově navržené křídlo skladů vytváří vnitřní klidový dvůr (bez přístupu dopravy)  pro 
potřeby Městské knihovny se záměrem využít pro knihovnický provoz nejen vnitřní, ale i 
venkovní prostory. Předěl vytvořený novou přístavbou je využit pro oddělení pobytové 
klidové úpravy nádvoří objektu od parkování, zásobování a obslužných jízd atd. 

Architektonické řešení stávajícího objektu vychází především ze snahy očistit budovu 
bývalé školy od veškerých nevhodných novodobých přístaveb a dalších zásahů tj. především 
přístavby jídelny. Dílčí zásahy do nosných konstrukcí jsou navrženy pouze tak, aby se bývalá 
strohá uzavřenost školní budovy více otevřela navrhovanému provozu knihovny. Propojení 
původní budovy s novou záměrně strohou a hmotnou přístavbou skladu je navrženo 
proskleným propojovacím prvkem s novým požárním schodištěm nutným pro protipožární 
bezpečnost provozu knihovny. 

Vlastní dispoziční řešení přízemí rozděluje provoz na dva hlavní celky, které se dají 
dle potřeby vzájemně propojovat. Pravý vstup do objektu slouží jako hlavní vstup pro 
knihovnu. Z tohoto vstupu je přístupná hala služeb (a návazně celá knihovna), čítárna, 
komerční prostor a pobytový dvůr s relaxační zahradou. Levý vstup slouží jako hlavní vstup  
s přístupem do Turistického informačního centra, k mutifunkčnímu vzdělávacími prostoru 
(sálu) a dalším samostatně nebo návazně provozovatelným celkům (kavárna). 
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V 2.NP je navrženo oddělení pro děti a mládež a oddělení beletrie s navazující samostatně 
přístupnou třídou a jazykovým koutem pro celoživotní vzdělávání. Mezi beletrií a dětským 
oddělením je vyhrazen specifický prostor pro dospívající mládež. Ve 3.NP je navrženo 
oddělení naučné literatury a oddělení s regionální literaturou, které zpřístupní i literaturu a 
další materiály z regionů partnerských měst Písku. Tato část je pak ukončena počítačovou 
učebnou. Součástí podlaží je i prostor Centra vzdělávání určený pro řemeslné dílny s 
kreativním koutem. 

Ve věži zadního křídla je navržen astronomický klub, z kterého je přístup na střechu 
nového propojovacího požárního schodiště s výukovou terasou a s výše položenou střechou 
přístavby skladů, na níž je navržen geologický pohledový park sestavený z hornin 
pocházejících  ze sedmi lomů v okolí Písku. 

Objekt je navržen v souladu s požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb 
díky srovnání výškových úrovní přízemí a díky návrhu dvou výtahů. Bezbariérový přístup 
osob se předpokládá do všech prostor s přístupem veřejnosti. Návrh umožňuje i 
zaměstnávání osob se sníženými schopnostmi pohybu nebo orientace. (celý popis příloha 
č.2) 

 
Předběžný harmonogram projektu: 
 

Zahájení realizace projektu:    09/2016 
Výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky:  10/2016 
Výběrové řízení na zhotovitele stavby:   11/2016 – 03/2017 
Stavební práce:      04/2017 – 08/2018 
Realizace vnitřního a venkovního vybavení:   09 – 10/2018 
Zahájení provozu knihovny:    11 – 12/2018 
 

Cena díla (bez DPH): 
 
Celkové náklady projektu:     167.730.000,- Kč 
Stavební práce:      152.988.000,- Kč  
Vnitřní a venkovní vybavení:         14.742.000,- Kč 

 
o Knihovna:     156.865.000,- Kč 
o Archiv městského úřadu:       4.693.000,- Kč 
o Informační centrum:        2.948.000,- Kč 
o Komerční prostory:        3.224.000,- Kč 

 
V celkových nákladech projektu není uvedeno (odhadnuté částky): 

o Restaurátorské práce sochařské výzdoby:           500 000,- Kč 
o Pořízení PC, notebooků a dalšího IT vybavení:  1.100.000,- Kč 
o Informační systém budovy:             700.000,- Kč 

 
Roční provozní náklady budovy (elektrická energie, voda, vytápění) činí dle propočtů 
projektanta 1.652.000,- Kč na základě současných cen energií. 
 
Projekt „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ je stavebně připraven 
k realizaci. 

 
II. záměr podat žádost o dotaci do 61. výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) na část vzdělávacího centra Městské knihovny Písek 
 
Vyhlášení 61. výzvy IROP:      06. 10. 2016 
Zahájení příjmu žádostí o podporu:     18. 11. 2016 
Ukončení příjmu žádostí o podporu:    14. 4. 2017 
Datum nejzazšího ukončení realizace projektu:   28. 6. 2019 
Alokace 61. výzvy:      415 058 824,- Kč 
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Výše podpory na jeden projekt:  

o Min. výše celkových způsobilých výdajů je  1 mil. Kč 
o Max. výše celkových způsobilých výdajů je  20 mil. Kč 

Předpokádaný termín oznámení o přidělení dotace je  11 – 12/2017 

Pro žádost o dotaci bude rozdělen položkový rozpočet na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 
Způsobilými výdaji pro dotaci je pouze část vzdělávací centrum Městské knihovny Písek. 
Podrobnosti k podmínkám dotace IROP jsou uvedeny v příloze č. 5. 
 
 

III. Uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu na straně města Písek jako investora 
při přestavbě Městské knihovny Písek 

 
Za dodržení podmínek daných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přídané hodnoty, je 
možné si uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu z přijatých zdanitelných plnění 
v souvislosti s touto akcí. 
Při schválení tohoto bodu zastupitelstvem bude v dané věci postupováno následovně: 
1. Město Písek si u přijatých zdanitelných plnění v souvislosti s rekonstrukcí a přestavbou 

budovy bývalé školy uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši. Nárok bude 
uplatňován již během rekonstrukce (před registrací Městské knihovny). 

2. Městká knihovna Písek se před dokončením rekonstrukce registruje k DPH a současně si 
připraví metodiku pro uplatnění DPH na vstupu i výstupu. 

3. Město Písek a Městská knihovna Písek spolu před dokončením rekonstrukce uzavřou 
nájemní smlouvu na předmětnou nemovitost, u které bude uplatněna DPH. 

 
Navrhovaný postup umožní městu Písek uplatnit DPH na vstupu při rekonstrukci předmětné 
budovy v odhadované výši cca 32 mil. Kč za podmínky minimálně desetiletého pronájmu za 
splnění podmínek §56a (3) zákona o DPH. Negativem tohoto postupu bude nemožnost 
uplatnění plného nároku na odpočet DPH u Městské knihovny z nájemného fakturovaného 
od města a dále uplatnění DPH na výstupu u některých uskutečňovaných plnění ze strany 
knihovny. Toto však lze odhadnout pouze na několik desítek tisíc Kč ročně, což se vzhledem 

k celkovému nároku na odpočet DPH při rekonstrukci jeví jako zanedbatelné. V neposlední 

řadě je nutno zdůraznit, že budoucí příjmy plynoucí z těchto prostor (pronájmy komerčních, 
multifunkčních vzdělávacích prostor apod.) se stanou příjmy Městské knihovny Písek. 
 
 
Výbor pro rozvoj a investice města 
Z Á P I S  č. 6/2016 
z jednání, které se konalo dne 09.09.2016 od 12:00 hodin  
místo zasedací místnost na radnici, MÚ Písek, Velké náměstí 114/3  

K bodu 2)  
Projednání materiálů: „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“, „Úpravna vody Písek“ 
Usnesení č. 26/2016 ze dne 09.09.2016 
 

- schvaluje předložený materiál „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“, 
určený k projednání ZM dne 29.09.2016 a doporučuje ZM jeho schválení 
v předloženém návrhovém znění usnesení I. a), tj. schvaluje realizaci projektu 
„Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“ a ukládá odboru investic a rozvoje 
v součinnosti s odborem správy majetku zahájit zadávací řízení na realizaci této 
investiční akce a nárokovat příslušnou částku do rozpočtu města na rok 2017 a 2018; 
II. a), tj. schvaluje záměr podat žádost o dotaci do 61. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu na část vzdělávacího centra Městské knihovny 
Písek; III. a), tj. schvaluje uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu na straně 
města Písek jako investora při přestavbě Městské knihovny Písek za podmínek 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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Doporučení zpracovatele:  

 
příjmout usnesení  

I. a) schvaluje 
II. a) schvaluje 

III. a) schvaluje 
 
 

Vztah k rozpočtu:  

 
příslušná finanční částka bude nárokována do rozpočtu města na rok 2017 a 2018. 
 

Způsob určení ceny:  

 
dle položkového rozpočtu stavby 
 

Legislativní rámec:  

 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 84 
 

Vztah ke strategickému a územnímu plánu:  

 

Realizace  nové knihovny je v prioritách Strategického plánu (Akční plán), Opatření C. 1.1 

(RM Usnesení č. 71/16 ze dne 4.2.2016) 

 

Přílohy:  
 
 

 
1. vizualizace stavby 
2. popis Městské knihovny a centra vzdělávání 
3. 1. strana stavebního povolení 
4. rekapitulace rozpočtů na stavbu a vybavení 
5. rešerše IROP – neformální vzdělávání 
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Příloha 1: 
 
 

Vizualizace stavby 
 
Hala služeb 
 

 
 
 
Foyer a přednáškový sál 
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Oddělení pro děti a mládeže 
 

 
 
 
 
 
Počítačová učebna 
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Oddělení naučné literatury 
 

 
 
 
 
 
 
Kavárna 
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Příloha 2: 
 
Popis Městské knihovny a centra vzdělávání 
 
 
1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 Navržené urbanistické řešení vychází z charakteristické zástavby historické části 

města, kde jsou téměř veškeré parcely zastavěny vnitřními křídly, která vytvářejí na 

jednotlivých parcelách menší nepropojené klidové dvory většinou i bez možnosti přístupu 

vozidel. Dvorky jsou částečně dlážděné a částečně je zde městská zeleň, místy i se 

vzrostlými stromy.  

 Nově navržené křídlo skladů vytváří takový vnitřní klidový dvůr (bez přístupu dopravy)  

pro potřeby nového umístění městské knihovny se záměrem využít pro knihovnický provoz 

nejen vnitřní, ale i venkovní prostory revitalizovaného objektu původní školy. Při pohledu 

z věže kostela přístavba přesahuje pouze o něco málo přes půl podlaží dvorní vestavbu 

Jitexu a dvorní fasáda přístavby díky své poloze ve směru pohledu se nebude v tomto 

dálkovém pohledu významně uplatňovat. 

 Předěl vytvořený novou přístavbou je využit pro oddělení pobytové klidové úpravy 

nádvoří objektu od parkování, zásobování a obslužných jízd do menších regionálních 

knihoven, které jsou úsporně zajištěny z vyšší terénní úrovně proluky při Soukenické ulici a 

nenarušují kontemplativní charakter nádvoří. 

 Návrh současně předpokládá budoucí zastavění současné proluky při Soukenické ulici 

tak, aby bylo obnoveno původní blokové urbanistické řešení, kde stávající proluka vytvořená 

zbouráním dvou původních menších domů se jeví jako značně cizorodá v organizmu 

Vnitřního města. Návrh doplnění proluky bude muset zohlednit hospodářský přístup do 

knihovny a tvarově navázat na původní zástavbu Soukenické ulice.  

 

2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Architektonické řešení stávajícího objektu vychází především ze snahy očistit budovu 

bývalé školy od veškerých nevhodných novodobých přístaveb a dalších zásahů tj. především 

přístavby jídelny, plynoměrny, nákladního výtahu a kotelny v krovu, která se projevuje 

mohutným vikýřem ve střeše. S ohledem na potřebné zatížení knihovními regály nelze 

bohužel pominout zásahy do stropů nad přízemím a prvním patrem, ale díky nové dvorní 

přístavbě, kde budou umístěny úsporné sklady knih s nejtěžšími kompaktními pojízdnými 

regály, bude možné alespoň omezit zásahy do dřevěných stropů podkroví a krov zůstane 

kromě vestavěné menší strojovny vzduchotechniky otevřený tak, že nebude narušena 

ochrana před letním žárem, kterou otevřené prostory krovu vytvářejí. 

 Dílčí zásahy do nosných konstrukcí jsou navrženy pouze tak, aby se bývalá strohá 

uzavřenost školní budovy více otevřela navrhovanému provozu knihovny. S tím souvisí i 

vestavba galerie do haly služeb a přístavba kavárny. Obě jsou navrženy jako vzhledově 

přiznané lehké prosklené vestavby s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí, které 

však ponechávají daným prostorům vjem původní konfigurace. Obdobným způsobem je 

navrženo i znovuotevření původního schodišťového prostoru stávajícího tříramenného 

schodiště s viditelnou vestavbou proskleného výtahu. 
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 Propojení původní budovy s novou záměrně strohou a hmotnou přístavbou skladu je 

navrženo proskleným propojovacím prvkem s novým požárním schodištěm nutným pro 

protipožární bezpečnost provozu knihovny. Prosklené schodiště díky své průhlednosti 

umožňuje stále vnímat malé koncové křídlo s věží v jednom celku s celou původní budovou 

a současně odlehčuje působení ostatních vzhledově těžkých povrchů fasád tvořících zbytek 

nádvoří. Stejně tak malé atrium směrem k proluce při Soukenické ulici zajišťuje ponechání 

volného obrysu původního objektu a jasně od něj vymezuje novou přístavbu.  

 Zadní fasáda přístavby k Soukenické ulici je v souladu s historickou dvorní zástavbou 

na hranicích pozemků jen ploše členěna bez okenních otvorů (s jedinou úzkou výjimkou) 

s tím, že díky konfiguraci terénu je toto průčelí i výškově v souladu s okolní navazující 

patrovou zástavbou. 

  

3. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 Vlastní dispoziční řešení přízemí rozděluje provoz na dva hlavní celky, které se dají dle 

potřeby vzájemně propojovat. Pravý vstup do objektu slouží jako hlavní vstup pro knihovnu. 

Z tohoto vstupu je přístupná hala služeb (a návazně celá knihovna), čítárna, komerční 

prostor a pobytový dvůr s relaxační zahradou. Levý vstup slouží jako hlavní vstup Centra 

celoživotního vzdělávání s přístupem k mutifunkčnímu vzdělávacímu prostoru Turistického 

informačního centra a k dalším samostatně nebo návazně provozovatelným celkům. Čítárnu 

je dle potřeby možné oddělit od haly služeb posuvnou stěnou a při větších slavnostních 

akcích využít pro rozšíření odbytového prostoru kavárny.   

 V 2.NP je navrženo oddělení pro děti a mládež a oddělení beletrie s navazující 

samostatně přístupnou třídou a jazykovým koutem pro celoživotní vzdělávání. Mezi beletrií a 

dětským oddělením je vyhrazen specifický prostor pro dospívající mládež. Ve 3.NP je 

navrženo oddělení naučné literatury a oddělení s regionální literaturou, které zpřístupní i 

literaturu a další materiály z regionů partnerských měst Písku. Toto podlaží je pak ukončeno 

počítačovou učebnou, kterou lze využívat i pro intenzivnější studium. Do řemeslné dílny  

s kreativním koutem, který uzavírá naučnou literaturu z druhé strany, je možný i samostatný 

přístup. Samostatně je z přístupové chodby vstup do malé kuchyně pro výuku vaření. 

 Ve věži zadního křídla je navržen astronomický klub, z kterého je přístup na střechu 

nového propojovacího požárního schodiště s výukovou terasou a s výše položenou střechou 

přístavby skladů, na níž je navržen geologický pohledový park sestavený z hornin 

pocházejících ze sedmi lomů v okolí Písku. S ohledem na historii objektu, kdy jen tři roky po 

vzniku budovy bylo nastaveno krátké dvorní křídlo o tři podlaží, aby zde mohla sídlit 

meteorologická stanice, je v prostoru krovu věže navržena observatoř s plošinou pod 

rozevíratelným světlíkem, která umožní za příznivých podmínek pozorovat noční oblohu 

pomocí hvězdářského dalekohledu tak, jak to slibuje jeden z atributů vědění na hlavním štítu 

objektu. 

 Pracovníci všech oddělení mají ve 2.NP navrženu denní místnost s čajovou kuchyní a 

samostatným WC. Hromadné toalety jsou navrženy v místě původních školních záchodů. 

Provozní prostory jsou navrženy v krátkém zadním jihovýchodním křídle a tvoří tak propojení 

veřejné části a skladů knih. V 1.NP jsou to prostory zázemí přednáškového sálu a venkovní 

scény a místnosti pro údržbu a úklid objektu. V nadzemních podlažích pak jsou umístěny 

kancelářské prostory.  
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 Provozně se předpokládá využití knihovny v několika režimech podle rozsahu 

potřebných služeb v danou denní nebo roční dobu (běžný provoz, večerní přednášky, 

nedělní výstavy, letní slavnosti atd.) s tím, že budou otevřeny pouze potřebné prostory a 

navazující přístupy a vybavení. Samostatně lze využít i oba hlavní přístupy do objektu 

z Alšova náměstí. 

 

4. INTERIÉR 

 Hlavní inspirací pro návrh knihovny je zanikající svět papírových knih spolu s principem 

objevování a vynalézání, které s tím úzce souvisí. Principy architektonického, výtvarného a 

grafického řešení vychází z materiálů, které byly pro knihy stěžejní po několik století, ale 

jejich nutnost použití v digitálním věku postupně mizí. Papír, tiskařské štočky, fyzicky 

vytištěná kniha a regál nebo police s knihami. 

 Druhou inspirací, která v daném případě souvisí úzce s první, je recyklace. Použití 

materiálů, jejichž původní využití již z různých důvodů není žádoucí. Nakonec i využití školní 

budovy pro knihovnu je svým způsobem recyklace. Záměrem je navržení jednotlivých 

prostorů a oddělení knihovny s na první pohled zcela odlišným vzhledem odpovídajícím 

provozní náplni těchto prostorů, s tím, že návaznost budou zajiš´tovat obdobné dílčí prvky 

vybavení interiérů.  

 Jako hlavní vybavení jsou proto navrženy typové ocelové regály doplněné  

v dětském oddělení kruhovými atypickými regály. Využití typových regálů přináší  možnost 

případného postupného rozšiřování a jednoduché údržby. Regály mají možnost provedení 

čelních desek v několika variantách, které korespondují dobře s představou návrhu  vzhledu 

jednotlivých oddělení. Beletrie jako prostředí nejvíce připomínající obývací pokoj má 

navrženy čelní desky plné dubové, obdobné řešení, ale v barevnějším provedení bude mít 

navazující dětský svět. Naučná literatura dělená do regálů podle oborů bude mít čelní desky 

skleněné, které umožňují vložení velkoformátových fotografií vystihujících dané obory. 

Tvarově shodně jsou navrženy rovněž informační a knihovní pulty, materiálově a barevně 

pak ale vychází z použitého čelního panelu typového regálového vybavení. 

  Výpůjční prostory jsou řešeny ve všech odděleních jednoduše a přehledně kolmými 

regály (kromě dětského oddělení, kde jsou využity i kruhové regály) navazujícími kolmo na 

středovou zeď. Čtenářská a studijní místa jsou vázána na řadu u oken oddělenou uličkou od 

regálů. Soukromí je dosahováno použitými prvky vybavení a v každém oddělení je navíc 

klidový kout umožňující relaxaci nejen vsedě ale i vpololeže. Prostory pro ostatní funkce jsou 

řešeny rovněž jednoduše a přehledně. Multifunkční vzdělávací prostor je umístěný v přímé 

návaznosti na vnitřní velký dvůr, který může sdílet společně s venkovní scénou, se kterou 

má společné i odpovídající zázemí pro účinkující a pro návštěvníky. Přímým vstupem je 

umožněný jeho samostatný provoz spolu s kavárnou a výstavními prostorami v chodbě. 

 Výtvarné a technologické provedení ctí dobové techniky (štuková výzdoba, válečky, 

nástřik přes šablonu, tapeta, cementová dlažba, dřevěné podlahy, linoleum atd.), i když je 

používá v soudobém kontextu. Volný nábytek doplňuje poměrně strohý návrh s typovými 

regály a tomu odpovídajícími pulty několika designovými předměty, použitím zajímavých 

svítidel v jednotlivých odděleních a také použitím jednotného základního vybavení všech 

oddělení kvalitním typovým sedacím nábytkem a jednoduchými stolky. Barevně se jedná o 

tlumené přírodní barvy vždy s dílčím červeným akcentem, který vychází z barevného 

provedení stávajícího velice zdařilého znaku knihovny. 
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5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Objekt je navržen v souladu s požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb 

díky srovnání výškových úrovní přízemí a díky návrhu dvou výtahů, jeden pro přístup 

hlavními vchody z Alšova náměstí, druhý při zadním vstupu na úrovni 2.NP z parkoviště pro 

možný příjezd osob s omezenou možností pohybu automobilem. Výtah v hlavním schodišti 

při návštěvnických vstupech je navržen v maximálním rozměru vyhovujícím i novostavbám. 

Výtah v zázemí přístupný z vyhrazeného parkoviště na úrovni 2.NP je s ohledem na  

omezený prostor navržen v menších rozměrech, které umožňují předpisy pro změny 

dokončených staveb. Zadní vstup z parkoviště je z důvodu výškového vyrovnání úrovně ulice 

Soukenické s úrovní 2.NP stávajícího objektu veden ve vstupní chodbě po rampě.  

 Bezbariérový přístup osob se předpokládá do všech prostor s přístupem veřejnosti. 

Všechny vnitřní prostory jsou proto řešeny tak, aby umožnily plnohodnotné užívání těmito 

osobami. Ve vstupu budovy bude signalizace pro nevidomé, která napomůže nalezení 

vstupu do budovy. Stávající šířky chodeb i mezer mezi regály (min. 1500 mm, až na 

ojedinělé výjimky) vyhoví bezbariérovému pohybu. Ve všech výukových prostorách je 

počítáno s možností přistavení invalidních vozíků ke stolku. V objektu je na každém podlaží 

minimálně jedno bezbariérové WC, v 1.NP jsou navrženy vzhledem k větší frekvenci přístupu 

osob bezbariérové toalety dvě,  zvlášť pro muže a ženy. V čítárně se předpokládá  umístění 

internetové stanice pro nevidomé. Bezbariérově je přístupná výuková terasa na úrovni 4.NP 

díky menšímu výtahu, který je vyveden až sem. Rovněž bezbariérový je přístup do nádvoří s 

relaxační zahradou. Návrh umožňuje i zaměstnávání osob se sníženými schopnostmi 

pohybu nebo orientace.  
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Příloha 3: 
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Příloha 4: 
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Příloha 5: 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 
 
Integrovaný regionální operační program – Připravovaná výzva „INFRASTRUKTURA PRO 

ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 

Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu s rámcem pro investice do 

infrastruktury Místního akčního plánu vzdělávání – MAP nebo Krajského akčního plánu vzdělávání - 

KAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových 

záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP/KAP.  

PODPOROVANÉ AKTIVITY VÝZVY 
 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: 

o komunikace v cizích jazycích, 

o přírodní vědy, 

o technické a řemeslné obory, 

o práce s digitálními technologiemi. 

 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti 

škol a vzdělávacích zařízení. 

 Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný 

nedostatek těchto kapacit. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 
 Stavba a nákup staveb 

o stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící 

středoškolskému nebo vyššímu odbornému vzdělávání: 

 odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové 

kompetence, spojovací prostory a nezbytné zázemí těchto učeben (např. 

šatny k dílnám, sociální zázemí), odborné kabinety  

 školní poradenské pracoviště v budově školy, 

 nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, spojovacích 

prostor a zázemí nezbytné pro zvýšené kapacity žáků (šatny, sociální 

zázemí), nové kabinety 

o stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou 

sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu), 

o budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické 

vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby  

o nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit středoškolskému/vyššímu 

odbornému vzdělávání, včetně pozemku na kterém budova stojí. 

 Pořízení vybavení budov, učeben 

o pořízení nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten a kabinetů ve vazbě na 

klíčové kompetence, 
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o nákup výukových pomůcek a technického vybavení učeben a výukových prostor ve vazbě 

na klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW 

vybavení ve vazbě na klíčové kompetence: výuku cizích jazyků, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory), 

o pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť, 

o pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten a kabinetů ve vazbě na 

zvýšenou kapacitu, a pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení 

nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným dětem, 

 Vnitřní konektivita a připojení k internetu 

o Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) 

 síťové zařízení WAN-LAN, bezpečnostní zařízení, nezbytné vybavení a 

vedení poslední míle k přípojnému bodu poskytovatele internetu popř. 

propojení budov školy  

 nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo 

bezpečnostního zařízení  

 nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie 

o Vnitřní konektivita školy (LAN) 

 aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače … 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
 školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 Kraje, obce a jejich zřizované nebo zakládané organizace nestátní neziskové organizace 

 Církve, církevní organizace 

 organizační složky státu ( „OSS“),  příspěvkové organizace OSS 

PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 
 Míra podpory: 

o Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné 

svazky obcí   

 Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 

 státní rozpočet: 5 % 

 Výše podpory:  

o Min. výše celkových způsobilých výdajů je 1 mil. Kč 

o Max. výše celkových způsobilých výdajů je 20 mil. Kč 

 Veřejná podpora: 

o řešena finanční mezerou – ponížení dotace na základě případných zisků z projektu 

TERMÍN VÝZVY 
 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016. 

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2017. 

 Datum nejzazšího ukončení realizace projektu: 28. 6. 2019.  

 Podané žádosti ve výzvě jsou hodnoceny a schvalovány po ukončení příjmu žádostí.  


