PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
MĚSTA RUMBURK PRO ROK
2016
Přihlašovací formulář Návrhu

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE
Jméno a příjmení navrhovatele:
Ing. František KNÍŽEK
Adresa bydliště navrhovatele na území města Rumburk:
Nerudova 29/16, 408 01 Rumburk
Adresa trvalého pobytu navrhovatele (pokud se liší od adresy bydliště):
Meruňková 2851/11, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa
Kontaktní e-mail: fknizek@iol.cz (preferovaný kontakt), nebo fknizek@centrum.cz
Kontaktní telefon: 723 301 376

NÁVRH
Název: Záchrana kina Marx (Na valech 226/2, 408 01 Rumburk)
Krátká anotace - max. 250 znaků:
Budova býv. hotelu a kavárny je z 90. let 19. století. V r. 1931 byla přestavěna na biograf Marx (do r. 1945). V
l. 1948-49 přestavěna na divadlo. V r. 1956 bylo divadlo opět přebudováno na kino. V listopadu 1998 kino
skončilo provoz a nyní chátrá.
Odůvodnění (co nejpřesnější odůvodnění návrhu, jakou situaci váš návrh řeší, čím bude přínosný,
maximálně 900 znaků):
Střecha budovy je propadlá jen zčásti v zatepleném křídle směrem k muzeu, trakt s hlavním vchodem má
plechovou střechu bez větších poškození, fasáda také není výrazněji poškozena a rozbitá okna nejsou zásadní
problém. Ve schváleném městském rozpočtu na rok 2016 je na demolici kina vyčleněna částka 1,7 mil. Kč.
Realizací tohoto záměru by definitivně zanikla další významná stavba z historie města, tentokrát nikoli v
důsledku činnosti soukromého vlastníka (jako v případě továrny Bytex 01 a Anglického domu), ale v
důsledku dlouhodobé nečinnosti orgánů města, které za 18 let nedokázaly objekt ani zakonzervovat (nový
krov a střešní krytina, vyklizení sutin, obnova zasklení). Kdyby se tak stalo, zůstala by alespoň naděje, že se
časem najde investor (možná i zahraniční), který objekt zprivatizuje, citlivě zrekonstruuje a využije, pokud
toho není schopno samo město (např. jako multifunkční sál).
Popis (co nejpřesnější popis návrhu, aktivit, prvků, způsobu realizace apod. - max. 1800 znaků):
Pro záchranu budovy bývalého kina Marx je třeba zajistit v první fázi alespoň provizorní zastřešení
propadlé části střechy. Jedná se o obnovu nosné střešní konstrukce (krov) a střešního pláště (včetně
protivodní a tepelné izolace) nad zatepleným křídlem budovy (tj. nad bývalým kinosálem). K tomu je třeba
zpracovat projektovou dokumentaci (vycházející z původního projektu budovy a pozdějších přestaveb), jejíž
součástí bude rozpočet stavby, včetně finální fáze záchrany, tj. obnovy střešní krytiny a opravy fasády celé
budovy včetně oken. Z participativního rozpočtu města by měly být v roce 2017 hrazeny tyto přípravné práce
(zaměření stavby, projektové práce, rozpočet atd.), zatímco vlastní stavební práce by měly být hrazeny z
částky 1,7 mil. Kč ušetřené v důsledku nerealizace demolice budovy kina Marx. Záchranné práce lze přitom
rozložit do více let – např. v prvním roce provizorní zastřešení, ve druhém roce obnova střešní krytiny, ve
třetím roce oprava fasády.
Na vyklízení sutin z prostoru kinosálu by se mohli podílet dobrovolníci z řad veřejnosti, kterým není osud
této historické budovy lhostejný. Na kofinancování záchrany kina Marx je možno vypsat veřejnou sbírku
(podobně jako byla svého času uspořádána sbírka na úspěšnou obnovu vyhořelého evangelického kostelíka
na Krásnolipské ulici). Záchrana bývalého kina Marx v Rumburku by umožnila minimálně jeho dočasné
využití např. jako skladovací prostory, příp. jako krytou tržnici pro prodej regionálních produktů, a to do
doby, než se najde investor pro rekonstrukci a definitivní využití budovy bývalého kina Marx, např. jako
multifunkční sál.
Obsáhlý popis (historie, fotodokumentace, technické údaje) kina Marx je v databázi divadel:
http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=971&detail=params
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Předpokládané náklady (výše předpokládaných nákladů, a to vč. DPH a souvisejících nákladů ):
Přípravná a projektová dokumentace záchrany kina Marx (zaměření, projektové práce, rozpočet): 250 000
Kč (odhad).
Odhad počtu osob zasažených realizací návrhu (počet osob, které budou finální podobu návrhu užívat/pro něž
by byla realizace návrhu přínosem):
V případě finálního využití např. jako multifunkční sál je kapacita 600 – 700 osob (hlediště divadla mělo min.
kapacitu 665 a max. kapacitu 735 diváků).
Datum a místo:
Rumburk, 15. května 2016
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Podpis navrhovatele :
Ing. František Knížek

Přílohy
Příloha č. 1: Podpisový arch (povinná příloha)
Příloha č. 2: Anotační fotografie/obrázek (povinná příloha)
Další přílohy: (nepovinné - vizualizace, výkresy, fotodokumentace …)

Příloha č. 1
Přihlašovacího formuláře
Návrhu pro PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA RUMBURK PRO ROK 2016
Název: Záchrana kina Marx (Na valech 226/2, 408 01 Rumburk)
PODPISOVÝ ARCH
Vlastnoručním podpisem stvrzuji, že souhlasím s výše uvedeným návrhem.
Poř. č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Titul, jméno a příjmení signatáře

Adresa bydliště v Rumburku

Adresa trvalého bydliště

Vlastnoruční podpis

Příloha č. 2
Přihlašovacího formuláře
Návrhu pro PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA RUMBURK PRO ROK 2016
Název: Záchrana kina Marx (Na valech 226/2, 408 01 Rumburk)
Anotační fotografie

Zdroj: http://www.aukce-pohlednic.com/foto/produkty/1338263022_00001000300020001000200010001000500010004000100040096.jpg

Příloha č. 3
Přihlašovacího formuláře
Návrhu pro PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA RUMBURK PRO ROK 2016
Název: Záchrana kina Marx (Na valech 226/2, 408 01 Rumburk)
Fotodokumentace

Budova divadla. IN: Javorin, Alfred. Divadla a divadelní sály v českých krajích. 1. díl, Divadla. Praha, 1949. s. 272

Foto: Jan Purkert, 2014 (http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=971&detail=attachement)

