
PŘEHLED ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH 
AKCÍ V ROCE 2009- HABARTICKÁ 496-503 
 
1. osazení  nových digitálních měřičů tepla na radiátory  
 realizaci provedla firma FPS s.r.o., cena 235 386,-Kč 
2. II etapa výměny lodžiových oken domu 
 za výměnu 164 okenních sestav bylo uhrazeno celkem 4 271 058,-Kč 
 ( 26 043,-Kč za 1 okenní sestavu v bytě včetně meziokenního pilíře) 
     realizaci provedla firma Otherm Praha  
3. oprava hromosvodu (opraveno 8 z 10svodů- nové zemnění) 
     za opravu hromosvodu bylo uhrazeno 32 000,-Kč 
     opravu provedla firma Jiří Novák 
4. II.etapa úprav pro digitální příjem (kabelové rozvody na střeše, další 

převodní kazety, zesilovače…) 
     uhrazeno 97 634,-Kč, realizaci provedl ing.Josef Skála 
5. instalace ochrany proti přepětí u společné televizní antény 
     uhrazeno 4 700,-Kč 
     instalaci provedla firma Pavel Kočka- antény- satelity 
6. výměna oken v suterénu včetně oplechování a pákového ovládání (32 ks 

oken, pákové ovládání u 16 ks oken) 
     uhrazeno celkem 255 189,-Kč, 
     realizaci provedla firma Aluplast Trade s.r.o. 
7. oprava oplechování parapetů oken ve schodišťových prostorech domu 
     uhrazeno 68 289,-Kč, realizaci provedla firma Zmuda- klempířství 
8. instalace nových termostatických ventilů s hlavicemi, vyregulování, 

úprava topení v suterénu- instalace nových stoupačkových uzávěrů (včetně 
přesunů z chodby do kolektoru),  filtrů, vypouštěcích ventilů, doplnění izolace topení 

 uhrazeno 600 100,-Kč za výměnu TRV a úpravu topení v 1.PP, 19 620,- 
     Kč za regulaci topení a 39 800,-Kč za projekt pro realizaci a výběr.řízení, 
     realizaci provedla firma ENBRA Pražská s.r.o. 
Na akce bylo provedeno řádné výběrové řízení nebo poptávky, výbor uzavřel smlouvu o 
dílo nebo vystavil objednávku. Vlastníci byli informováni a mohou kontrolovat.Akce jsou 
v souladu se schváleným  investičním plánem.  
Investiční akce, které budou realizovány dle schváleného plánu 
- oprava střechy domu- způsob opravy bude předem vlastníkům oznámen 
- nové vchodové stěny domu ( k parkovišti)- varianty řešení budou předloženy 

vlastníkům 
- výměna stoupaček společné televizní antény v bytech (dokončení 

digitalizace, nutné pro přímý digitální příjem), cena  200 000,-Kč, bude projednáno na 
Shromáždění 2010 

Na akce bude provedeno řádné výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo 
 
                          vypracovala v 02/2010 ing.M.Holá- předsedkyně výboru SPD Habartická 
 


