V Liberci 31. října 2013

Tisková zpráva
Město zažádá o dotaci na rekonstrukci školní
tělocvičny na náměstí Míru
Školní tělocvična na náměstí Míru, jejíž zázemí je ve velmi špatném technickém stavu, má naději na
potřebnou rekonstrukci. Liberečtí zastupitelé schválili v rámci IPRM podání žádosti o dotaci z
Evropské unie, která by pokryla 85% nákladů z předpokládaných celkových výdajů ve výši 16,25
milionu korun. Zbylých 2,44 milionu korun uvolní město ze svého rozpočtu.
Tělocvičnu využívá ke sportovní výuce dětí Základní škola Sokolovská. Rekonstrukce by měla
poskytnout žákům daleko lepší zázemí pro tělesnou výchovu a široké veřejnosti vhodné prostory ke
společnému setkávání v rámci sportovních a volnočasových aktivit.
„Od začátku jsem tento projekt podporovala, protože jsem rekonstrukci tělocvičny považovala za velmi
potřebnou. Město navíc v tomto případě bude investovat do vlastního majetku. Projekty, které se týkají
oprav škol, mám za nejdůležitější ze souborů projektů IPRM,“ zdůraznila primátorka Martina
Rosenbergová.
Pokud bude Statutární město Liberec se žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod úspěšné, měly by se první stavební práce rozjet hned v lednu příštího roku. Skončit by
měly nejdéle do pololetí.
„Před časem jsme dali slib, že se budeme snažit získat na opravu tělocvičny evropské peníze. Jsem rád,
že nyní už je celá věc ve stádiu, kdy je téměř jisté, že rekonstrukce bude moct v příštím roce
proběhnout,“ konstatoval náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan
Svoboda.
V rámci projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ stavaři vymění střešní krytinu a všechna okna, zateplí
fasádu, vybudují nové rozvody a položí kvalitnější izolaci, provedou sanaci omítek a v neposlední řadě
vylepší podlahu sportovního sálu. V plánu je také úprava vstupního schodiště, vedle něhož by měla
vzniknout bezbariérová rampa. Krom toho by se žáci měli dočkat bohatšího sportovního vybavení a
beze změn nezůstane ani vnější prostor, kde se počítá s obnovou oplocení a původního chodníku.
Připravený projekt rekonstrukce tělocvičny je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
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