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Tisková zpráva
Město Liberec o prázdninách opravilo školní budovy
za 25 milionů
Prázdniny byly ve znamení investic a oprav základních a mateřských škol. Na 50 objektech byly
realizovány opravy ve výši přes 25 milionů korun.
Na mateřských školách město provedlo především běžné opravy, jako například výměny oken, opravy
výmaleb a podlahových krytin. Největšími opravami jsou investice do odizolování objektů od zemní
vlhkosti, a to na objektech MŠ U Bertíka a MŠ Klášterní. Nejrozsáhlejší je potom odizolování objektu MŠ
Sedmikráska. Částka za všechny práce překročí 4 miliony korun. V Sedmikrásce je ještě potřeba řešit
havarijní stav kanalizace, který byl rekognoskován v průběhu odkrývání základů objektu. Provoz školky
není výměnou kanalizace narušen, pouze je mírné omezen pohyb na školní zahradě. Předpoklad
dokončení práce je konec září.
Jmenujme i další větší akce, jimiž bylo dokončení protihlukových opatření na MŠ Čtyřlístek za více než
300 tisíc korun a kompletní výměna rozvodů vody na MŠ Klášterní za 408 tisíc korun. Na MŠ Sluníčko a
MŠ pod Ještědem probíhalo odstraňování škod po havárii vyplavením. Škody přesáhly 250 tisíc, provoz
zařízení významně neomezily.
„Všechny naplánované akce na budovách mateřských škol byly realizovány do začátku školního roku a
nezpůsobily omezení provozu školek,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města
Tomáš Kysela.
Na základních školách byly realizovány, mimo běžné opravy, také investice do navýšení kapacity či
zefektivnění využití prostor škol. Tyto investice se týkaly školy ZŠ Česká ve Vesci. Tady z prostor bývalého
skladu učebnic vznikla kmenová učebna a nové oddělení družiny pro nejmenší děti, ve výši 1,75 milionu
korun. Na ZŠ Náměstí Míru se z nevyužívaného bytu školníka vybudoval nový výtvarný ateliér v celkové
hodnotě opravy 1,12 milionu korun. Současně byla tato škola vybavena nábytkem a vybavením učeben
prvního stupně v hodnotě přes 250 tisíc korun.
Podařilo se realizovat výměnu části oken ve dvou základních školách, v Oblačné a U soudu, v celkové výši
767 400 Kč. A v základní škole Oblačná se měnily vnitřní rozvody vody a odpadů ve třídách, za částku 229
300 Kč. Další opravy proběhly na základních školách Kaplického, kde se vyměňovaly podlahové krytiny
v učebnách, v jídelně a na chodbě, v celkové výši 638 700 Kč. Na ZŠ Husova byly v 15 učebnách opraveny
parketové podlahy za částku 537 tisíc a na Sokolovské byla opravena střecha nad školním bazénem, za
částku 1 179 000 Kč.
„Další větší opravy byly realizovány školami. Například na Ještědské bylo opraveno sociální zázemí
v pavilonu družiny, měnila se lina ve třídách, úpravou prošla školní výuková kuchyňka. A na Sokolovské

byla kompletně opravena podlaha tělocvičny a na základní škole v Lesní ulici vyměněny vnitřní dveře a
montovány podlahy ve třídách,“ vyjmenovává dále náměstek Tomáš Kysela.
Zcela jistě největší finanční investicí byla na ZŠ Jabloňová rekonstrukce kuchyně za účelem zkapacitnění
a zefektivnění jejího provozu, dále kompletní výměna rozvodů topení, opravy se dočkalo také sociální
zázemí v pavilonu S. Celková částka přesáhla 4,7 milionu korun.
„V současné době se dokončují stavební práce na základní škole 5. května, kde za 376 tisíc prochází
rekonstrukcí chodba v suterénu budovy prvního stupně. Bylo nutné provést izolaci zdiva proti zemní
vlhkosti,“ vysvětluje Tomáš Kysela. V základní škole v Orlí ulici probíhá rekonstrukce tělocvičny za 390
tisíc korun. Tady bude instalováno nové obložení stěn, nové výmalby, opravena sportovní dřevěná
podlaha a cvičební prvky. Ve cvičné kuchyňce pro autistické děti byly vyměněny nevyhovující podlahové
krytiny.
„Na posledních dvou uvedených akcích byly práce pro nesolventnost realizační firmy přerušeny. Firma
neplnila lhůty a město s ní ukončilo smluvní vztah. Ke konci srpna proběhl výběr firem, které zakázky
dokončí. Bohužel v těchto případech počítáme s posunutím termínů dokončení a k mírnému omezení
provozu škol na nezbytně nutnou dobu,“ popisuje primátor města Liberce Tibor Batthyány.
V srpnu byly započaty i další zakázky. Mimo jiné například výměna technologie kotelny v ZŠ Na výběžku,
výměna elektroinstalace výtahu na České, dodávka konvektomatů na Kaplického a Náměstí Míru nebo
kompletní rekonstrukce vzduchotechnik na bazénové hale a ve školní kuchyni na Sokolovské. Tyto
zakázky za částku téměř 3 miliony korun budou dokončeny v plánovaných termínech a nedotknou se
provozu škol.
„Výčet úspěšných akcí a zakázek by nebyl úplný, kdybychom vynechali projektovou přípravu, kterou
město realizovalo a která bude i nadále pokračovat. Například za částku téměř 4,5 milionu korun
probíhají projektové přípravy do IPRÚ na školách Kaplického, Náměstí Míru, 5. Května, na MŠ Pastelka
Ostašov a Beruška nebo Motýlek,“ uzavírá náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš
Kysela.
Přípravy na energetické úspory probíhají na školách U školy, 5. Května, Broumovská, Náměstí Míru a na
MŠ Klášterní, odloučené pracoviště Husova, MŠ Sedmikráska. Celkově bude do konce roku do těchto
příprav investováno přes 8 milionů korun.
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