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Tisková zpráva 
Liberec dokončil rekonstrukci 

dvou mateřských škol 
 

 
LIBEREC - Mateřská škola Jablůňka a mateřská škola Motýlek sídlí v pavilonových 

objektech, které byly vystavěny před několika desítkami let. Je proto pochopitelné, že 

jejich provoz byl velmi energeticky náročný. Statutární město Liberec se rozhodlo 

situaci řešit rekonstrukcí, na kterou se mu podařilo získat spoluúčast z Fondu 

soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. 

 

„Celkové náklady na obě akce převyšují 11 milionů korun. Město přitom ze svých zdrojů 

vynaložilo pouze polovinu potřebné částky,“ uvedl náměstek primátora Statutárního 

města Liberec pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch Ing. Ondřej Červinka. 

Druhou polovinu finančních prostředků potřebných pro zajištění úspor energie a snížení 

emisí CO2 se podařilo získat z evropských prostředků – Fondu soudržnosti a Státního 

fondu životního prostředí.  

 

Opravy se začaly provádět v loňském roce a nyní jsou oba projekty plně zhotoveny        

a předány do užívání. „Došlo k zateplení problematických částí budov a výměně 

otvorových výplní. V interiérech se tak významně zvýšila tepelná pohoda a navíc můžeme 

hovořit o snížení zátěže pro životní prostředí,“ doplnil náměstek primátora.  

 
Popis projektů naleznete na druhé straně této tiskové zprávy. 
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MŠ Jablůňka-realizace úspor energie 
 
Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí. 
V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodových stěn, zateplení střechy               
a výměna otvorových výplní. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2                     
o cca 26,8 t/rok a k úspoře energie cca 602,4 GJ/rok. 
 
Celkové výdaje projektu 6 961 309,00 Kč 
Celkové způsobilé výdaje 3 301 482,00 Kč 
Příspěvek z fondů EU 2 806 259,00 Kč 
Příspěvek z fondu SFŽP 165 074,00 Kč 
Spolufinancováno městem 3 989 976,00 Kč 
 
 
 
MŠ Motýlek-realizace úspor energie 
 
Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí. 
Bylo provedeno zateplení střešních konstrukcí a výměna otvorových výplní. Realizací 
projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 21,07 t/rok a k úspoře energie                   
cca 319 GJ/rok. 
 
Celkové výdaje projektu 4 210 091,20 Kč 
Celkové způsobilé výdaje 2 901 057,00 Kč 
Příspěvek z fondů EU 2 465 898,00 Kč 
Příspěvek z fondu SFŽP   145 052,00 Kč 
Spolufinancováno městem  1 599 141,20 Kč 
 
 
 
V Liberci 4. února 2009 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 

 
 
 
 
 

 


