Tělocvična v Liberci – Ruprechticích září novotou
Statutární město Liberec dokončilo celkovou rekonstukci tělocvičny na náměstí Míru. Jedná
se o jeden z posledních projektů Integrovaného plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní
život v Liberci, realizovaný pod názvem „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“. Slavnostní otevření
tělocvičny za účasti vedení města, realizačního týmu a široké veřejnosti z blízkého okolí
proběhlo 13. 8. 2014. Město při této příležitosti připravilo pro veřejnost Dětské odpoledne,
v rámci kterého mohli malí i velcí návštěvníci nahlédnout do zrekonstruované tělocvičny,
nové posilovny, sauny, klubovny, energetického zázemí objektu a také do kabinetu pro učitele
tělesné výchovy. Při prohlídce se dozvěděli bližší informace o průběhu stavby. Pro děti i
dospělé pak byly připraveny sportovní aktivity a soutěže.
Rekonstrukce tělocvičny, která patří k ZŠ náměstí Míru, zahrnovala zateplení celého objektu
včetně opravy střechy, výměny oken a dveří. Rozsáhlou proměnou prošel i interiér budovy,
kde došlo ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, v suterénu k rekonstrukci kotelny a
obnově skladů. Tělocvična má nyní nové podlahy, obklady, osvětlení a radiátory. V zázemí
pak vznikly nové šatny, kabinet, nářaďovna a v prvním patře nová klubovna. V rámci
venkovních úprav došlo k rekonstrukci stávajícího vstupního schodiště včetně vybudování
nové bezbariérové rampy a k obnově původního oplocení pozemku.
„Cením si toho, že se městu konečně daří realizovat projekty v této opomíjené oblasti, ať už
jde o dva roky starou výstavbu nové mateřské školky ve Věkově ulici nebo nyní o rekonstrukci
tělocvičny na náměstí Míru. V obou případech jsme vyhověli rodičům, jejichž obavy nám
nebyly lhostejné. Osobně si myslím, že právě tohle jsou projekty, které by měly být
podporovány Evropskou unií,“ konstatovala primátorka Martina Rosenbergová.
Stavební práce proběhly ve velmi krátkém časovém období, konkrétně od března do července
2014. Stavbu prováděla firma B & F spol. s r.o., která zvítězila ve veřejné zakázce za cenu
12,4 mil. Kč vč. DPH. „Město ušetřilo 3,2 mil. Kč oproti předpokládané ceně,“ doplnil
Michal Vereščák, manažer IPRM. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 13,7 mil. Kč, z toho
dotace ve výši cca 11,6 mil. Kč (85 % celkových způsobilých výdajů). Technický dozor
investora zajišťovala firma Investing CZ, spol. s r.o. a projektovou dokumentaci zpracovala
firma SUDOP Project Plzeň a.s.
„Statutární město Liberec realizací tohoto projektu zajistilo s finanční podporou Evropské
unie další velmi kvalitní zázemí pro tělesnou výchovu, sportovní a kulturní vyžití pro žáky
ruprechtické školy i sportující veřejnost. Věřím, že bude toto zařízení hojně užíváno zejména
pro sportování dětí a mládeže. Až doplníme stojany na jízdní kola, bude i pro sportovce, kteří
přijedou do tělocvičny raději na kole než autem, stavba kompletní,“ uvedl Jiří Rutkovský,
náměstek primátorky pro rozvoj města, dotace a sport.

…

Rekonstrukci tělocvičny ocenil i náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast
Kamil Jan Svoboda, podle kterého v této oblasti moderní zázemí pro školáky i veřejnost
citelně chybělo. „Jsem přesvědčený, že v tomto případě byly finanční prostředky z Evropské
unie vynaloženy skutečně účelně a osobně bych přivítal, kdyby do budoucna byly více
využívány právě na tyto menší a potřebnější projekty. I proto jsem rád, že na konci prázdnin
budeme moci slavnostním otevřením ukončit další podobný projekt – Sportovní centrum pro
mládež v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská,“ uvedl náměstek Kamil Jan Svoboda.

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován
z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.
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