
V Liberci 8. července 2014 

 

Tisková zpráva 
Město se pustí do zateplení dvou škol. 

Podařilo se mu na ně získat dotaci od státu 
 

Hned dvě základní školy v Liberci mají šanci ušetřit nemalé peníze při vytápění. Statutární město 

Liberec totiž bylo úspěšné v žádosti o státní dotaci na jejich zateplení. 

Finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí pomohou zateplit dvě základní 

liberecké školy, budovu ZŠ U Školy a ZŠ Na Žižkově (bývalý Hergessel), která prochází přestavbou na 

detašované pracoviště ZŠ Dobiášova. Dále získalo město Liberec z tohoto programu dotaci i na 

rekonstrukci MŠ Beruška. Dohromady půjde z operačního programu na opravy všech tří budov 

dotace ve výši 15 milionů korun. 

„Je to velký úspěch. Vzhledem k tíživé finanční situaci by nemělo město dost vlastních prostředků na 

to, aby zateplení hradilo ze svého rozpočtu. Těší nás, že všem našim žádostem o dotace v objemu 15 

milionů korun bylo vyhověno. Nyní už jen čekáme na podpisy jednotlivých rozhodnutí od ministra 

životního prostředí,“ řekl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „Pokud všechno dobře půjde, 

chtěli bychom v posledním čtvrtletí tohoto roku zahájit práce na zateplení budovy ZŠ Na Žižkově. Čeká 

nás nyní administrativa se stavebním povolebním a příprava soutěže. Do zbývajících dvou objektů se 

pustíme příští rok,“ doplnil.  

Operační program Životní prostředí v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie rozděloval 

na projekty z celé republiky celkem 3,5 miliardy korun. K získané dotaci přidá ještě statutární město 

Liberec povinnou spoluúčast ve výši 10 procent. Dotace bude jako obvykle proplácena po 

jednotlivých etapách (měsíčně, čtvrtletně). Poté, co nejprve město Liberec zaplatí ve smlouvě 

předem stanovenou část provedených stavebních prací, pošle fakturu na Státní fond životního 

prostředí a bude čekat po kontrole na zaslání finančních prostředků.  
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