



Den otevřených dveří Podnikatelského inkubátoru 
Kunovice - Stará škola 
Tisková zpráva / 9. 11. 2020 / město Kunovice 
 

Foto: Jakub Mičovský - MEDIABEST s. r. o. 

Budova staré školy stojící na hlavní kunovické křižovatce je bezpochyby starší, než lze 
usuzovat z letopočtu 1886 umístěného na její původní atice. Tímto letopočtem se škola 
pyšní i po celkové rekonstrukci, aby budoucí generace viděly, jak se město Kunovice ke 

	



svým historickým objektům chovalo. Stejně jako v případě rekonstrukce Panského dvora 
ozývaly se i tentokrát hlasy doporučující likvidaci této budovy, ale jednou z povinností 
města je mimo jiné také péče o jeho majetek. Skutečnost, že se jedná o jeden z mála 
historických objektů v Kunovicích, byla dalším důvodem k její záchraně. 

Během letních prázdnin v roce 2020 město Kunovice stavebně dokončilo jednu z největších 
investičních akcí posledních let - Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola. Stavební práce 
proběhly v poměrně krátkém čase, i když v jejich průběhu došlo ke zpožděním kvůli komplikacím 
způsobeným potřebou náročnějších zásahů do původní konstrukce budovy, než projekt původně  
předpokládal.


Celkové náklady projektu včetně projektové přípravy, nákladů na stavební a autorský dozor, 
víceprací, interiérů a dalších nezbytných souvisejících prací a dodávek vybavení jsou ve výši 
přibližně 83 mil. Kč bez DPH. Z  této částky bude téměř 40 mil. Kč bude uhrazeno z dotačních 
prostředků.


V těchto dnech měly proběhnout dny otevřených dveří určené široké veřejnosti, neboť 
poptávka po prohlídce objektu nejen ze strany obyvatel města je veliká. Bohužel aktuální 
situace související s  protipandemickými opatřeními spojenými s  rozšířením koronaviru SARS-
CoV-2 na území České republiky podobné akce neumožňuje. Proto město Kunovice nabízí 
veřejnosti několik náhradních řešení, aby se mohla prohlídka školy v nějaké formě uskutečnit. Díky 
spolupráci s  technicky i kreativně zdatnými dodavateli, kteří dokázali rychle a efektivně 
zareagovat, vznikla virtuální prohlídka a realistický 3D model celé budovy Staré školy. Každý si tak 
může prostřednictvím internetu prohlédnout celý objekt v klidu a bez jakéhokoliv rizika.




Foto: Jakub Mičovský - MEDIABEST s. r. o. 

Projděte si pohodlně virtuálně celou budovu Podnikatelského inkubátoru - Stará škola na 
internetových stránkách www.pik-pd.cz/projekt-stara-skola 

	

http://www.pik-pd.cz/projekt-stara-skola


———————————————————————————————————————————


V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MPO 33613/17/61200/3329 v rámci operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je realizace akce 
„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“, registrační 
číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402, prioritní osa OP PIK  PO-1 „Rozvoj výzkumu a 
vývoje pro inovace“, nabízíme možnost pronájmu kancelářských prostor v tomto nově 
zrekonstruovaném objektu.Výběr firem nově zařazených do podnikatelského inkubátoru se řídí 
Přílohou č. 3 – Služby infrastruktury – Výzva III, která je součástí rozhodnutí. Podporované činnosti 
jsou rozděleny do jednotlivých sekcí kategorií CZ – NACE. Patří sem například zpracovatelský 
průmysl, informační a komunikační činnosti, ostatní činnosti nebo profesní, vědecké a technické 
činnosti. Zájemci se mohou informovat o možnostech a podmínkách pronájmu telefonicky (+420 
775 724 329) nebo písemně (e-mail: b.kuliskova@pik-pd.cz). Žádosti budou posuzovány 
individuálně s přihlédnutím k podmínkám dotačního titulu.
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