Základní škola a Mateřská škola, č. p. 45 - Energetické úspory
V červenci až září 2014 byly provedeny práce týkající se energetických úprav budovy
Základní školy a Mateřské školy, které byly rozděleny dvěma firmám.
Práce týkající se zateplení obvodových stěn, stropů a výměnu některých oken a vstupních
dveří zajistila firma ISOTEP s. r. o. z Ústí nad Orlicí. Na začátku července postavila firma
na části budovy školy lešení a poté začali její pracovníci s pracemi - na některých stěnách
otloukli starou omítku, nalepili polystyren, natáhli lepidlo s perlinkou, udělali novou
fasádu a dali nové okapy a svody. Práce probíhaly etapově, některé stěny byly dokončeny
dříve a poslední stěna až v září. Na severní straně (v přízemí - kuchyň, jídelna, sociální
zařízení a 1. patře nad nimi) byla vyměněna původní okna za plastová okna v bílé barvě
a také byly dány nové dveře k zadnímu vchodu do kuchyně. Byla také vyměněna sklepní
okénka za nová plastová v hnědé barvě a dány nové hnědé dveře ke vchodu do sklepa.
Půda budovy školy byla kompletně vyklizena a bylo provedeno zateplení stropu (položena
vata na stávající záklop a zhotoveny dřevěné lávky pro obsluhu komínů). Po obvodu
budovy byly udělány marmolitové sokly. U vchodu do sklepa byla udělána nová stříška.
Po obvodu budovy (mimo jižní stranu) byla položena drenážní trubka. Plocha
před vchodem do školky a chodník pod okny do školky (k silnici) byl nově vydlážděn
zámkovou dlažbou. Této firmě se celkem zaplatilo Kč 2 290 329,--.
Práce týkající se nové otopné soustavy včetně dodávky plynového kotle provedla firma
MERETA Kostelec s. r. o. z Kostelce nad Orlicí. Firma v červnu vymontovala původní
radiátory a rozvody otopné soustavy. Byla zrušena kotelna na tuhá paliva a nově bylo
vybudováno vytápění plynem. Byl pořízen nový plynový kotel a udělány nové rozvody
otopné soustavy včetně nových radiátorů. To vše stihla firma do konce prázdnin
za Kč 1 085 848,--.
V původní zrušené kotelně byla vybourána příčka. Nově vytvořené prostory budou sloužit
jako učebna (dílny) a malá část jako nová plynová kotelna. Původní sklad paliva byl
rozdělen příčkou na dvě samostatné části. Jedna místnost bude sloužit jako sklad
zahradního nářadí a druhá jako archiv Základní školy a Mateřské školy.
Projektovou dokumentaci, stavební dozor a práce týkající se žádosti, poskytnutí
a vyúčtování dotace zajistila firma IRBOS s. r. o. z Čestic. Této firmě se celkem zaplatilo
Kč 216 600,--.
Celkové náklady na Energetické úspory budovy Základní školy a Mateřské školy činily
Kč 3 592 777,--. Dotace na energetické úspory činila Kč 3 221 709,28 a z rozpočtu obce
Lhoty u Potštejna bylo uhrazeno Kč 371 067,72. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem
životního prostředí.
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