PŘEHLED INVESTIC V ROCE 2010 V DOMĚ HABARTICKÁ 496- 503
1) Oprava štítů domu- vyklovaný polystyren (otvory byly zatepleny a
omítnuty), byly osazeny makety dravců
opravu provedla firma BELSTAV,
cena celkem 24 200,-Kč vč.DPH
(z toho cena za makety dravců včetně přikotvení

8 000,-Kč)

2) Zpevnění prahů výtahů specielním velmi tvrdým chemickým tmelem
(eliminace průhybů prahů a možných poruch výtahů)

opravu provedla firma Hnátek, cena celkem 27 072,-Kč vč.DPH
3) Osazení tlumiče hluku k regulátoru topení v suterénu v čp. 497
(omezení šumu topení pro vchod 496, 497, 498)

instalaci provedla firma ENBRA

cena celkem 7 981,-Kč vč.DPH

4) Oprava dilatačních spar na fasádě mezi čp.498 a 499 z důvodu zatékání
do objektu (zákrytové plechy byly demontovány, spáry vyčištěny, vyplněny
vodotěsnou pružnou pěnou, zatepleny polystyrenem, přetmeleny,
přikotveny
natřené zákrytové plechy) provedeno pomocí
horolezecké techniky

opravu provedla firma BELSTAV ,

cena celkem 47 107,-Kč vč.DPH

5) Oprava střechy domu včetně střech strojoven
Byly opraveny zděné sokly (celkem 16 ks) s větracím potrubím
Byly vybourány plechové zákryty, ubouráno narušené zdivo,
vybetonovány spádové zákrytové desky soklů- podkladní vrstva izolace,
provedena vodotěsná izolace soklů, dotmelení u prostupujících potrubí
(184ks), přikotveny plechové zákryty potrubí.Dále byly provedeny
lokální opravy vodotěsné krytiny natavením nového pasu- celkem cca 50
bodových oprav,pro opravu střechy byl použit vysoce kvalitní modifikovaný
asfalt. pás s posypem břidlicí, byla vyrobena nová plechová stříška nad
potrubím a nové kotvy plech. stáv. stříšek

opravu provedla firma PRESTIZ , cena celkem 47 000,-Kč vč.DPH
6) Oprava stříšek nad vstupy do domu – u stříšky v čp. 503, 502 a 500
byla provedena nová vodotěsná krytina včetně oplechování, byl použit
kvalitní modifikovaný asfalt. pás s posypem břidlicí, ostatní stříšky byly
cena 27 500,-Kč
očištěny a tmeleny, provedl J. Vršecký,

7) Byla zahájena výměna uzávěrů teplé a studené vody v suterénu (75 ks
včetně přechodek, akce byla dokončena v lednu 2011,
provedla firma ENBRA, cena celkem 113 726,-Kč vč. DPH
8) Za opravy výtahů bylo uhrazeno 56 746,-Kč vč.DPH
Byly zakoupeny nové rohožky a prováděny drobné opravy a údržba v domě.
Vypracovala: Ing.Michaela Holá, předsedkyně výboru SPD Habartická

