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Nové výběrové řízení na kulturní centrum

Po předchozích dvou neúspěšných pokusech vybrat dodavatele
stavby kulturního centra se město
Rožnov pod Radhoštěm rozhodlo
rozdělit veřejnou zakázku na 6 částí. První část, tedy hlavní stavba, je
již vyhlášená a dodavatelé mohou
podávat nabídky do poloviny září
2021. Zbývajících pět částí by
mělo být vyhlášeno na přelomu



srpna a září. První část veřejné
zakázky na hlavní stavbu by neměla překročit cenu 132 mil. Kč bez
DPH. „Přestože rozdělení zakázky
na více částí přinese vyšší nároky na
koordinaci ze strany města, věřím,
že je to správný krok. Podpoříme
tím tak možnost zapojení se více
menších dodavatelů, kteří se zaměřují na konkrétní činnosti. Rozpočet

PTÁME SE ZA VÁS

Redakce Spektra Rožnovska obdržela nedávno dopis
jednoho ze čtenářů, který nás upozornil na dlouhodobě
dezolátní stav historického kříže u cesty mezi ulicemi
5. května a Hradišťko. Jestli se dvočká opravy, jsme
se zeptali mluvčí rožnovské radnice Petry Graclíkové:

„Zmíněný kříž nepatří do majetku města Rožnova. Kříž
je aktuálně v poškozeném stavu, nicméně o skutečném
technickém stavu může rozhodnout pouze odborník –
ať už kamenosochař, či restaurátor. Pokud by se město
rozhodlo k opravě, muselo by jej čestným prohlášením
prohlásit za svůj majetek a dále učinit patřičné kroky
k získání finančních prostředků na opravu.“

V Rožnově otevřeli novou galerii

Prostory barvírny někdejšího rožnovského závodu Loana prošly
rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci
vestavby vznikly ateliéry, kanceláře,
ale také nové galerijní prostory, jež
nesou název BAREVNA.

V BAREVNĚ byla v pátek 6. srpna slavnostně zahájena první výstava věnující se právě konverzím
starých průmyslových objektů.
Z celé řady realizovaných projektů vybralo Výzkumné centrum
pro průmyslové dědictví desítku
nejlepších, které se staly součástí

je nastaven na celkové náklady 215
milionů včetně DPH. Při překročení
ceny bude rozhodovat zastupitelstvo, zdali do toho půjdeme. Věřím,
že veřejná zakázka bude úspěšná
a v polovině října budeme znát
dodavatele na realizaci kulturního
centra v Rožnově, které si občané
města rozhodně zaslouží,“ doplnil
starosta města Radim Holiš. (r)

putovní výstavy. Svůj prostor tady
získala právě i rožnovská Loana.
Na srpnové slavnostní vernisáži
příběh konverze BAREVNY představili @HenkaiArchitekti — na
fotografii jsou zleva Daniel Baroš,
Jan Šimíček a Michal Vašek.
Výstava nazvaná Místo, tvar,
program, konverze bude otevřena
až do 10. září každý všední den od
9 do 16 hodin.
 Více informací včetně kontaktu
na galerii naleznete na facebooku:
www.facebook.com/treti.etaz/ (r)

www.spektrumroznovska.cz

