8 Nejen taneční parket
Navrhovatel: Iva Krupíková
Odůvodnění: Postrádáme vhodný prostor pro taneční lekce, večírky, čaj o páté s hudbou nejen
pro starší generace či další společenské akce pod širým nebem. Parket by se mohl stát místem
pro setkávání lidí a podpořit kulturní dění ve městě. Veřejný parket by pomohl lidem přiblížit
možnosti volnočasových aktivit ve městě a inspirovat je k objevování nových koníčků.
Popis: Předmětem projektu je výstavba venkovního nezastřešeného tanečního parketu.
Parket by měl mít rovný povrch, který by měl být mírně klouzavý, aby byl vhodný na tanec.
Povrch je zároveň nutné zhotovit z materiálu odolného vůči přírodním podmínkám jako je
déšť, vítr, sníh apod. (např. dřevoplast). Rozloha parketu by měla mít minimálně 50 m2. V okolí
tanečního parketu by měl být prostor pro sezení, odpadkový koš a případně i stoly. Projekt je
připraven ve 3 variantních řešeních. Finanční náročnost se u jednotlivých variant liší.
Pro koho bude návrh přínosný: Jsme přesvědčení, že parket by byl využíván i dalšími tanečními
spolky, zájmovými kroužky, divadelníky či pro soukromé události. Zájem projevili a místo by
využívali – Středisko volného času Domeček (David Holec), D-Company a Taneční centrum
(Denisa Varga Vašíčková), ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Místo by mohlo být
využíváno i pro akce Kulturního zařízení, spolku Vrtule, Skautu apod.
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH - 471 400 Kč (v případě finančně nejnáročnější
varianty).
TERASA WPC prkna s podkladním roštem- 150 000Kč
Štěrkové lože – drcené kamenivo 16/32, tloušťka 25 cm- 15 000Kč
Štěrkové lože drcené kamenivo 4/8 tl. 4 cm- 2 400Kč
Výkopové práce + přesun zeminy včetně uložení na skládku- 40 000Kč
Zahradní betonový obrubník 100 x 20 x 5 cm- 6 500Kč
Osazení obrubníků- 7 500Kč
Přípojka- 20 000Kč
Rohová sedací dřevěná lavice 7.5 m- 40 000Kč
Zázemí (domek) – 2,5m x 3m (příklady viz níže)- 100 000Kč
Štěrková odpočinková plocha (včetně výkopových prací a odvozu)- 15 000Kč
Sety na sezení (skládací stůl + 4 stohovatelné židle)- 60 000Kč
Odpadkový koš- 15 000Kč
Místo realizace projektu: Varianta 1 – prostranství pod zámkem Žerotínů, parcelní číslo 156,
varianta 2 – ulice Vrbenská, parcelní číslo 1523

