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Projekt „Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ
speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov“
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/08.01223
Výše jmenovaný projekt byl předmětem první žádosti Města Turnova do Operačního
programu životní prostředí. Již dříve Město řešilo dílčími opravami nevyhovujíví stav objektu
v ulici Kosmonautů, kde sídlí jedna z největších mateřských škol ve městě pro více než 100
dětí, dále pak ZŠ a MŠ speciální spolu s Dětským centrem pro čtyři desítky klientů.
Dotace byla přiznána v loňském roce, následovalo výběrové řízení z kterého vzešla jako
vítězná firma Status, a.s. Stavební práce probíhaly od března tohoto roku. Vzhledem ke
kvalitní práci firmy i k tomu, že se v průběhu prací nevyskytly žádné závažnější problémy,
došlo k předání stavby již o měsíc dříve, než bylo plánováno podle Smlouvy o dílo v zájmu
toho, aby byl zajištěn bezproblémový provoz všech školských zařízení.
Projekt s předlouhým názvem „Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ
Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov“ byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životní prostředí částkou 6.072.481 Kč. Celkové náklady na stavbu
jsou 10.028.272 mil. Kč. Město tedy celkově zaplatí 3.955.791 Kč.
Dispozičně zůstal objekt škol zachován. Nevyhovující technický stav neumožňoval optimální
hospodaření s tepelnou energií. Předmětem prací bylo celkové zateplení budovy, tedy střechy
i obvodových zdí, došlo ke kompletní výměně oken.
Dalšími náklady Města ve výši téměř 700 tis. korun proběhly nad rámec projetku i jiné
potřebné úpravy, především celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti. Veselá
výmalba tříd i šaten dovršila celkovou úpravu objektu tak, aby zde byli malí uživatelé
spokojeni. Za dalších 200 tis. korun byl vybudován chodník u venkovního hřiště
Slavnostní ukončení projektu bylo spojeno se zahájením provozu venkovního hřiště dne 1. 10.
Mezi hosty byli i hejtman Libereckého kraje Stranislav Eichlera a náměstek hejtmana školství
Radek Cikl.
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