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Příbram – Finanční dotace v celkovém objemu přes 47 milionů korun získalo v těchto dnech
město Příbram na realizaci čtyř projektů energetických úspor v budovách, jež jsou v majetku
města.

      

Stavební práce se již rozběhly od 19. července v rámci projektu „Realizace energetických úspor
DPS v ulici Jana Drdy 494, Příbram VII“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP).

  

„Opět se potvrdilo, že město Příbram je dlouhodobě v získávání dotací velice úspěšné. Velmi si
tohoto úspěchu vážím a děkuji všem, kteří se na přípravě projektů podíleli,“ řekl starosta MVDr.
Josef Řihák.

  

Rozpočet projektu činí asi 2,9 milionu korun, dotace z výše zmíněných fondů bude poskytnuta
ve výši 90 % z takzvaných způsobilých výdajů, a z rozpočtu města bude hrazen „pouze“ asi
milion korun. Co vše bude v rámci tohoto projektu stavebně zajištěno? Kontaktní zateplení
stěnových konstrukcí, vyzdění meziokenních vložek a jejich následné zateplení, zateplení
ploché jednoplášťové střechy a stropní konstrukce nad střešní nikou, výměna starých kovových
oken a plechových dveří v nejvyšší části schodišťového prostoru. Realizací projektu rovněž
dojde ke snížení emisí CO2 zhruba o 36 t/rok a k úspoře energie asi o 364 GJ/rok. „Zateplením
domu s pečovatelskou službou v ulici Jana Drdy zlepšíme prostředí a komfort obyvatel domu.
Zároveň přispějeme ke zlepšení životního prostředí díky úspoře energie potřebné k vytápění,“
doplnil starosta Příbrami Josef Řihák. Ukončení realizace projektu zateplení DPS v ulici Jana
Drdy je plánováno na říjen tohoto roku.

  

Na další tři projekty energetických úspor má město Příbram schválené dotace a v nejbližší době
se uskuteční výběrové řízení na dodavatele staveb. Pro úplnost to jsou tyto: školní objekt ve
Dlouhé ulici 163 (dotace 8, 1 mil. Kč), DPS v Brodské ulici (dotace 15, 8 mil. Kč) a konečně třetí
a největší projekt, na nějž již město má přislíbenou dotaci a který se co nejdříve začne
realizovat, je školní objekt – areál v ulici Bratří Čapků v Příbrami VII. Jedná se o komplex budov
základní školy čp. 279, školní jídelny čp. 280, městských jeslí čp. 277 a mateřských škol čp. 235
a čp. 278 (dotace 22, 4 mil. Kč). Z vlastních zdrojů města půjde na tyto tři projekty celkem asi
29 miliónů korun.
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„V zateplování budov a tím i v úspoře energií vynaložených na vytápění vidím do budoucna
jedinou perspektivu, kterou se naše město musí vydat. Vážím si podpory českého státu i
Evropské unie, kterou těmto důležitým projektům věnují. Věřím, že se nám s pomocí dotací
podaří v dalších letech zateplit i další budovy v majetku města,“ doplnil starosta Příbrami MVDr.
Josef Řihák.

  

Jenom doplňme ještě jedno zajímavé číslo: díky zateplení výše zmíněných budov se dle
předpokladů ušetří přes 10 miliónů korun za pět let!

  

KJ, Dom
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