
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Louny – Dne 13.06.2014 byla podepsána Smlouva č. CZ.1.09/1.2.00/63.01018 o poskytnutí 
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 
projekt Kompletní rekonstrukce kulturního domu Zastávka. 

Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 44. výzvy z 
Regionálního operačního programu soudržnosti NUTS II Severozápad pro období 2007–
2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst. 

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího kulturního domu z počátku minulého století – čp. 
1135 v Poděbradově ulici v Lounech, který donedávna sloužil jako discotékový klub. Součástí 
rekonstrukce je odstranění nevhodných vestaveb a znovuobnovení funkce tanečního sálu a 
balkónů v 1. a 2. nadzemním podlaží. Záměrem rekonstrukce je navrácení k původní dispozici 
jednotlivých místností, imitující architektonické provedení z doby výstavby v 30. letech 
minulého století. Rovněž vybavení interiéru je situováno do uvedených let. 

Cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel Loun, zvýšení počtu návštěvníků města 
Louny a zajištění trvale udržitelného rozvoje nabídkou velkokapacitních prostor nového 
kulturního domu. Rekonstrukce kulturního domu přispěje ke znovuobnovení, zlepšení 
poskytování služeb v oblasti kultury a společenského života, vznikne prostor pro konání 
plesů, veřejných setkání občanů nebo např. členských schůzí volnočasových organizací. 

Rekonstrukci stavební části, která je rozdělena do dvou etap provádí na základě výběrového 
řízení firma AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov, vybavení interiéru 
zajistí firma JP – KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice. 

Náklady celého projektu včetně nákladů spojených s administrací poskytnuté dotace  
k 20.06.2014 činí 22.163.986,15 Kč.  

Dotace, která je počítána z celkových způsobilých výdajů projektu (tedy těch, které mohou 
být podpořeny z ROP Severozápad) by měla činit 17.985.450 Kč. 
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