
 

08/2009 

04.08.2009 – Podpis smlouvy o dílo mezi městem Bystré a zhotovitelem firmou BÁČA, Polička 

s.r.o.  

05.08.2009 – Předání staveniště, zahájení fyzické realizace stavby 

06.08.2009 – provedena dodávka a montáž billboardu 

06.08.2009 – zpracována 1. monitorovací zpráva za období 02/2009-06/2009, v monitorovacím 

období neproběhly žádné platby 

15.08.2009 - vystavena faktura č. 010 2009 za PD pro provedení stavby ve výši 12.360,- Kč 

15.08.2009 - vystavena faktura č. 009 2009 za zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby ve 

výši 6.000,- Kč 

25.08.2009 – zadáno GP dořešení detailů statického zajištění schodiště do 3.NP 

25.08.2009 – zadáno GP rozkreslení schodiště do 1. PP dle projektové dokumentace 

25.08.2009 – byla zpracována aktualizace soupisu vnitřního vybavení a zařízení pro 2.NP, a to 

včetně aktualizace parametrů a realizovatelných rozměrů, byl odsouhlasen nákup 

klavíru pro 1.NP 

27.08.2009 – vystavena faktura č. 214/2009 za billboard ve výši 2.797,-Kč 

08/2009 – provedeny stavební práce a nákup části vnitřního vybavení pro 2.NP, zahájeny 

práce na vstupní části do 1. PP, proveden nákup klavíru pro 1.NP 
 

 

09/2009 

08.09.2009 – vystaveny faktury za realizaci stavby za období 08/2009 – fa. č. 200910401, fa.č. 

200910402, fa.č. 200910403, fa.č. 200910404 v celkové výši 1,553.729,- Kč 

16.09.2009 – vystavena faktura č. 09689 za zpracování VŘ ve výši 7.000,- Kč 

22.09.2009 – dohodnuty detaily provedení nových vstupních dveří do 1. PP, dohodnuta varianta 

vnitřních povrchů v 1. PP 

09/2009 – pokračují práce na vstupní části do 1. PP, zahájeny práce ve sklepních místnostech 

1. PP 
 

 

10/2009 

06.10.2009 – dohodnuta dispozice kuchyňského koutu v 1. PP, byl odsouhlasen nákup stage piana 

pro 1. NP 

08.10.2009 - vystavena faktura č. 013/2009 za autorský dozor za období 08-09/2009  ve výši 

6.520,- Kč 

13.10.2009 – dohodnuty detaily interiérového vybavení 1. PP 

14.10.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 09/2009 – fa. č. 200910478 v celkové 

výši 230.982,- Kč 

20.10.2009 – bylo dohodnuto dořešení výběru klimatizační jednotky nebo prověření změny na 

odvlhčovač a přímotop nebo rekuperaci změna, dořešeny typy dlažeb a spárování pro 

podlahy 1. PP 

10/2009 – pokračují práce na vstupní části do 1. PP a práce ve sklepních místnostech 1.PP, 

proveden nákup stage piana pro 1.NP 

 



 

 

11/2009 

03.11.2009 – bylo rozhodnuto o upřesnění soupisu komponentů multimediální audio sestavy a PC 

techniky pro 2.NP, budou specifikována svítidla do expozičních prostorů 1.PP  

04.11.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 10/2009 – fa. č. 200910526 v celkové 

výši 218.206,- Kč 

04.11.2009 - vystavena faktura č. 015/2009 za autorský dozor za období 10/2009  ve výši 2.421,- 

Kč 

10.11.2009 - odsouhlaseno nahrazení podlahy z prken tloušťky 32mm dvěma OSB deskami 

tloušťky 18 a 15mm kladených do kříže 

11/2009 – pokračují práce ve sklepních místnostech 1. PP, zahájeny práce ve 3. NP – půdní 

prostor 
 

 

12/2009 

01.12.2009 – dohodnuto provedení odvětrání střešního prostoru vikýřových oken do půdního 

prostoru nad 3.NP, dohodnuto umístění půdního výlezu v m. č. 4 

03.12.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 11/2009 – fa. č. 200910570 v celkové 

výši 95.994,- Kč  

08.12.2009 – dohodnuty úpravy dispozice učebny výtvarné výuky, úpravy dispozice hygienického 

zázemí, úprava otopných těles v m. č. 3.01 a zrušení hydroizolací v hygienických 

místnostech 

14.12.2009 – vystavena faktura č. 12209 za technický dozor za období 09-11/2009 ve výši 17.850,- 

Kč 

18.12.2009 – GP dořeší - skladby konstrukcí v podlaze mezi 2.NP a 3.NP a zateplení střechy, 

PBŘS, statické zajištění schodů do 3.NP;  

z důvodu užívání schodolezu odsouhlasena změna schodišťových stupňů ze dřeva na 

PVC 

31.12.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 12/2009 – fa. č. 200910613 v celkové 

výši 611.734,- Kč 

12/2009 – pokračují práce ve 3.NP – půdní prostor 

 

 

 


