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Oprava části dílenské podlahy v objektu 
„B-dílny“ ve st ředisku 28. října 2707 Česká Lípa

• Na základě schváleného investičního plánu školy byla provedena v první
polovině měsíce červenec 2009 oprava části dílenské podlahy v objektu „B-
dílny“ o rozloze 360 m2

• Dle výběrového řízení, kde se přihlásily 3 firmy, byla oprava provedena 
firmou TREX-MB s.r.o. Mladá Boleslav

• Nejvhodnějším materiálem pro opravu byl zvolen methylmethakrylát s 
posypem křemičitého písku a povrchovou úpravou chips v provedení
jemného protiskluzu

• Cena opravy: 380 556,- Kč (s DPH)



Havárie teplovodu – OP Dubická

• Dne 23.7.2009 při odpolední bouřce došlo na odloučeném pracovišti Dubická 985 
k pádu stromu, který poškodil venkovní teplovod a částečně střešní okap a střešní
krytinu

• Předpokládané náklady na opravu teplovodu ústředního topení cca 59 000,- Kč
• Předpokládané náklady na opravu oplechování topného potrubí a střešního okapu 

a krytiny cca 62 000,- Kč



Školní kantýna

• Pro potřebu výuky a zajištění stravování našich žáků byly v době hlavních 
prázdnin zrekonstruovány prostory stávající kantýny

• náklady na tuto rekonstrukci činily: 66 223,- Kč
(vymalování, nátěry, elektroinstalace, pokládka PVC)



Oprava havárie kanaliza čního potrubí budovy 
školy OP Palackého nám ěstí č.p. 545

• Došlo k havárii, k neprůchodnosti celé jedné větve kanalizačního potrubí
• Po provedení výkopových prací odbornou firmou bylo sondou (kamerou)

zjištěno propadnutí několika částí venkovní kanalizační přípojky, která byla 
navíc prorostlá kořeny stromů

• Byla realizována pokládka nového kanalizačního potrubí PVC DN-200,
KG-SN4, v celkové délce 55 m 

• Součástí dodávky byla rekonstrukce a zřízení celkem šesti čistících šachet
• Cena opravy: 498 362,- Kč



Auto Ford Transit + reklamní plocha
• Potisk reklamní plochy u hlavní silnice – červenec 2009

• Cena: 8 300,- Kč

• Pořizovací cena Fordu Transit ( pořízen  v roce 2008 ) : 650 799,-



Ostatní akce
• Oprava ovládání vzduchotechniky pro budovu „E - penzion“ v částce 7 805,- Kč

• Výměna kabelového vedení k osvětlení části hlavního skladu MTZ v částce 

3 200,- Kč



Auto Škoda Fabia Ambiente Plus L4 51kw/1,2 5G

• Nově pořízený automobil Škoda 
Fabia slouží převážně ke kontrolám 
odborné praxe žáků učebních oborů
na externích pracovištích v 
českolipském regionu.

• Pro zabezpečení zakázek pro 
produktivní činnost školy.

• K účasti na odborných výstavbách a 
soutěžích žáků.

• Dodavatel: SAN Plus spol. s.r.o
Česká Lípa

• Cena pořízení : 249 900,-



„Vým ěna osv ětlovacích t ěles a spína čů v učebnách 
Středního odborného u čilišt ě, Česká Lípa.“

• Celkové náklady v četně DPH:
496.340,- Kč

• Dodavatel stavby (zhotovitel díla):
ELDO-CL, s.r.o., Dubická 959, 470 01 Česká Lípa

• Dodavatel provedl výměnu osvětlovacích těles na OP Palackého náměstí
č.p.545

• Výměnu osvětlovacích těles byla provedena celkem ve 30 učebnách. Z toho 
2 učebny na OP Palackého č.p.545, 24 učeben v budově školy a 4 učebny v 
dílnách elektrooborů na středisku 28.října 2707. 



„Osazení požárních dve ří v budovách B,C,E ve St řední
odborné škole a St ředním odborném u čilišti, Česká Lípa.“

• Celkové náklady v četně DPH:
455.434,- Kč

• Dodavatel stavby (zhotovitel 
díla):
GEDOS, s.r.o., Moskevská 82, 
470 01 Česká Lípa

• Celkově bylo osazeno 27 nových 
protipožárních dveří, z toho 17 
dvoukřídlových a 10 
jednokřídlových

• Z toho 21 požárních dveří v 
objektu E, 4 v budově školy, 
2 v budově dílen.


