
|tALCo CĚ epat' B |'o.. šlavťbill á gb*hodnl s?oiečrcsi
Turnovslci 49212. 180 00 Pmha 8. Libeň

Stavba: ,,Rozšířtď kapacity MŠ
Duha' Trojdílná l8fraha 5É

objednatel: MČ Praha 5,
NáÍn'14 října 4
Praha 5

DobaýstaŮy:

Cena dila:
15.6.-30.8.2009
4.840.700'- Kč

Popis prací: Cílem stavebnich úprav bylo provďení rekonstrrrkce črásti objeknr MŠ z byvďé prádetny na
třídu MŠ se aízemím, úprava kuchyně a nwý nákladní vytah.
Při rekonstnrkci části objekfu byla upravena stívající okn4 proveden nový vstup se schodištěm, nová fasáda. Ve
vnitřní č:ásti bylo provedeno nové sociiální zršízent pro novou třídrr' soc. zázemí pro učitelq třída s hernoq
připrarnra jídel s osazeďm myček a vydejních stolů' upravena a do.vybavena byla kucfutrě MS novym
konvektomatem. Veškeré \,nitřní powchy byly upraveny vč. noqých štrrkových omítek, nor"ých obkladů a
ďažeb. podhledů.V áísti kuch1ně byl osazen nový potravinor1ý výtah. kteý dopravqje potraviny do prvního
podlaží.
Napojení noých inŽeqfn\ých sítí bylo provedeno na stávající, jednďo se o elektroinstalaci, kdy byly
provedeny nové rozvďy, owětlení, v}típení' dále nový vodovod s ohřevem vody boilery a nová kanalizace byla

na

Polrled na noqý vstup a fasádu Nové sociálnízařízení pro děti

Potvrzení objednatele : N,{Č Praha 5,
Nám'14 října 4
Praha 5

Potvrzujemg že spolďnost wÁLco CZ' s.r.o. pro
nás provedla zde popsané práce v požadované kva|itě
odpovídající projektové dokumentaci a CSN. Pníce by|y
řádně a odborně provedeny v dohodnu{Ích sm|uvních
teruinech, předány by|ybezzétv*d a pňpominek

Za objednatele :

Městská část Praha 5
Úřad městské části \

odb.orhvestiční \
Štefánikoval g, 1 ňí 50 22 Praha 5

Nová místnort herny

Společnmt je zapsina v obchodním rejstříku vedené městshým soudem v Praze oddí| C' v|ďka 57 207
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Sidl.o spo|ečnosÍi: Tumovská 492!2,78o {E Praha 8


