REFERENCE K PROVEDENÉMU DÍLU:
Investor:
Společenstvĺ vlastníků jednotek pro dům č.p. 1547-1548
Podhomolí 1548
565 01 Choceň

Zhotovitel:
STATING s.r.o.
Pardubická 86 1175a
500 04 Hradec Králové

Název akce: „Stavební úpravy bytového domu Čp. 1547-1548 Choceň“
Realizace:

skutzahájcní:

plán. zahájení: do 30.8. 2014
plán. dokončení:

Hodnota provedeného díla
Hodnota provedeného díla

—

—

30.11.2014

25. 8.2014

skut. dokončení :26.11.2014

plánovaná:

2 998 216,00 Kč bez DPH

skutečná :

2 910 95 1,00 Kč bez DPH

Hodnocení:
hivestor potvrzuje, že veškeré práce, které byly dohodnuty se stavební firmou STATING
s.r.o. byly provedeny řádně a odborně, v dohodnutých termínech.
Vzhledem k bezproblémové komunikaci mezi investorem a firmou STATING s.r.o,
hodnotíme firmu STATING s.r.o. při realizaci stavebních zakázek jako spolehlivého
dodavatele a doporučujeme dalším investorům.

V Chocni, dne: 2.12.2014

Rudolf Sklenář

Tošovský Josef

předseda SVJ

místopředseda SVJ

vkL

4I /

Společenství vlastníků bytových jednotek č.pJ034 a 1035, Jiráskova ul., Rychnov n.Kn.

STATING s.r.o.
K rukám ředitele
Na Spravedlnosti 1306
Kostelec nad Orlicí
56201

V Rychnově nad Kněžnou dne 5.12.2013
Vážený pane řediteli!

Dovolte mně, abych po ukončení akce,, Revitalizace bytového domu č.p.1034 a 1035,
Jiráskova ulice v Rychnově nad Kněžnou“, Vám jménem Společenství vlastníků jednotek
poděkoval za odvedenou práci v rámci realizace této zakázky.
Během mé padesátileté praxe ve stavebnictvĺ ve vedoucích fünkcích,jak na straně
dodavatele, tak převážně na straně investora, jsem měl možnost aktivně se podílet na realizaci
tisíců bytových jednotek v rámci režimu komplexní bytové výstavby v okresech Náchoda
Rychnov nad Kněžnou, dále na realizaci staveb občanské a technické vybavenosti, ale
i ostatních staveb včetně průmyslových. Měl jsem možnost poznat velké množství dodavatelů
ijejich pracovníků a můžu Vás ubezpečit, že výkon party pana Mariána Mihalčatina pod
vedením stavbyvedoucího pana Kamila Poláka řadím mezi ty nejlepší. To jakým způsobem,
vjaké kvalitě a rychlosti byly práce prováděny jsme se denně přesvědčovali. Chtěl bych
zdůraznit, že rozsah provedených prací, jejich kvalita a množství odpovídá projektové
dokumentaci i podmínkám uvedených ve stavebním povolení bez překročení smluvní ceny.
Práce byly provedeny v krátkém časovém úseku a nebýt prodlevy v dodávce balkonových
desek, tak jsme se pohodlně vešli do dvou měsíců. Samozřejmě, že toto by nebylo možné bez
vzájemné souhry a koordinaci se zhotovitelem stavebních prací. Podle mého názoru
k hladkému průběhu přispělo i pravidelné konání kontrolních dnů za účasti objednatele,
projektanta, zhotovitele ijeho subdodavatelů. K hladkému průběhu možná přispěli ten fakt,
že stavební dozor i projektant byli denně k dispozici. Já sám jsem neměl v průběhu stavby ani
jeden větší delikt s Vašimi pracovníky. Jakýkoliv náš požadavek byl splněn, jak ze strany
vedení firmy, tak i pracovníků na stavbě a myslím si, že vztahy byly po celou dobu vzájemně
korektní. Samozřejmě, že tuto akci nelze zúžit jen do dvou měsíců realizace, předcházela
tornu rozsáhlá příprava na straně zhotovitele i objednatele a to ještě před zpracováním
projektové dokumentace.
Závěrem nmě ještě jednou dovolte poděkovat za odvedenou práci a popřát Vám dostatek
zakázek s podobně hladkým průběhem.

S pozdravem
Milan Háva, předseda SVJ č.p. 1034 a
Spo(cčcrisivi VLLUUKU jcdrttc

č.p. 1(134 zi 1035, JiďIskowt ulice
Rycluiov nad Knčžnuu
ič: 2{ 60 3M

Kamil Polak
Od:
Odesláno:
Komu:

Václav Urner [VaclavUrner@seznam.cz]
26. května 2013 19:27
KamU Polak

Jménem společenství vlastníků Školská 354 v Častolovicích chci vaší firmě vyjádřit uznání za pracovní
nasazení a kvalitu odvedné práce při úpravě našeho domu. Pracovní četa udivovala všechny,kdož měl
možnost je pozorovat pracovním tempem. Rovněž kvalita je vysoká a cena velmi přijatelná.
Děkuji a vaši

firmu

mohu po našich zkušenostech jen doporučit dalším zájemcům!

Václay URNER předseda výboru společenství
=

Společenství vlashWai
bytových led natek
S.wiskzt ei. J53, <54 čo.swbjim
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REFERENCE K PROVEDENÉMU DÍLU
Společenstvi doniu č.p. 1521. 1522 Chocni
Choceň. Podhomolí I 522. PSČ 565 01
ldenti flkační číslo: 259 X9 I SV
Zito to ilel:
SIAl INC Sitn.
Na Spra cdlnnsti 1306
51741 Kostelec nad Orlici
I CO: 25 9638 64
Ní,cv akce: Re2cnerace bytového panelového domu Č.p. 1521-2,Podhomoli, (‘hoccň

Tcrmin realizace: záři

—

prosinec 2012

Hodnota pnnedeného díla:

4. I 52.460.52 Kč bez 1)11 I
4.733.805.-- Kč \č. OPII

Hodno cení:
Veškeré iiasnilotivané práce byly pro edein řádně a V dnhodnul\ cli teniunecli. Při provádění díla
iitn znikal ie strany zhotovitele žádné prodle
Velmi kladně hodnotíme zejména rychlost
pro‘. edeni samotného zatepleni pláště budo
a W za dodrženi kvalitativních narokQ na stavbu.
-

‘.

Veškeré práce byly provedeny odborně.

V Chocni, dne I 5. 12. 2012

za

iii

estora:
‘

‚(L
Inu. ‘J iři liediiář
předseda vvboru

Robert Švec
místopředseda vborti

REFERENCE K PROVEDENÉMU DÍLU

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 318-321v Dukelské ulici v Ústí nad Orlicí
Dukelská čp. 321
562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupené Ing. Miroslavem Boučkem, předsedou výboru

Předmět díla:

Zateplení a stavební úpravy bytového panelového domu

Dodavatel akce:

STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 51741 Kostelec nad Orlicí

Termín provedení:

2.7.2012-30.9.2012

Celkové náklady:

3.438.438,36,- Kč včetně DPH

Zhodnocení akce:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě STATING s. r. o. za provedení veškerých
stavebních prací, které byly na našem bytovém domě provedeny řádně, odborně a vdaném termínu.
Co bychom chtěli především zdůraznit je přístup, důslednost k prováděným pracíma
bezproblémovou komunikaci se stavbyvedoucím.
Jako investor jsme byli s prací firmy STATING s.r.o. velice spokojeni a určitě můžeme tuto
firmu doporučit dalším investorům.

Ing. Miroslav Bouček
Předseda výboru

V Ústí nad Orlicí, dne 4. 10. 2012

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1440-1443, Mírová, 516 01
Rychnov nad Kněžnou

iČ: 288 47849, M[rová 1440, Rychnov nad Kněžnou

Potvrzení o realizaci akce „Regenerace BD Mírová 1440
nad Kněžnou“

—

1443, Rychnov

Potvrzujeme tímto, že firma Stating s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 517 41
Kostelec nad Orlicí v roce 2012 realízovala akci „Regenerace BD Mírová 1440

—

1443, Rychnov nad Kněžnou“.

C

Objem stavebních prací činil 11,5 mil. Kč s DPH.
Při realizaci zakázky stavební firma Stating s.r.o. dodržela smluvně
dohodnutý termín i cenu.
Dílo bylo odevzdáno bez vad a nedodělků v požadované kvalitě.
Celá akce proběhla ke spokojenosti objednatele.

Jiří Hrouda
Petr Macek
Ing. Tomáš Šípek
Petr Valeš

4...rľ.
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Reference k provedené stavbě

Název stavby:

Stavební úpravy bytového domu na adrese Čs. armády 927-8, Týniště
nad Orlicí

Realizace:

únor 2012— květen 2012

Cena díla:

2 873 430,- Kč

Předmětem díla byla výměna vstupních stěn včetně rekonstrukce podlah vstupů, výměna oken
sklepů, výměna oken a dveří lodžií, oprava a zateplení střechy, výměna hromosvodů a sanace
a zateplení obvodového pláště panelového domu.
Objednatel
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 927-8 na adrese Čs. armády,
Týniště nad Orlicí potvrzuje, že stavební firma STAT1NG s.r.o. provedla výše uvedenou
zakázku v dohodnutém termínu a požadované kvalitě, veškeré práce byly provedeny řádně a
odborně.
—

—

Firmu STAT[NG s.r.o. hodnotíme jako spolehlivého dodavatele a doporučujeme ji dalším
investorům.

V Týništi nad Orlicí dne 12.6.2012.

Za SVJ pro dům čp. 927-8 na adrese Čs. Armády, Týniště nad Orlicí

Bc. Tomáš u ín
předseda výboru SVJ
Společenství vlastnUcz1Jedswtei
pro dům č.p. 927.928
Čs. ArnMDY 928
81721 TÝNIŠTĚ NAD oticl
IČ:27548520

Společenství vlastníků bytových jednotek Mánesova 438 Kostelec nad Orlicí
Zastoupené Ilonou Semrádovou
jako objednatel akce

Dodavatel akce

Realizace akce

Konečná hodnota

Hodnocení

-

-

-

-

předseda výboru

Rekonstrukce domu Mánesova 438

STATING s.r.o Na spravedlnosti 1306 Kostelec nad Orlicí

-

Popis zakázky

-

-

27.9.2011

—

6.12.2011

1 040 000,- Kč vč. DPH

Výměna oken ‚vchodových dveří, nová omítka.

objednatel akce tímto potvrzuje, že s dodavatelem projevil spokojenost.
Stavební firma Stating s.r.o. provedla výše uvedenou zakázku ve
sjednaném termínu a v odpovídající kvalitě.

Dle našich zkušeností firmu STATING s.r.o. doporučujeme dalším zájemcům.

kĺ
V Kostelci nad Orlicí 9.1.2012

Ilona Semrádová
předseda výboru

ĺ

Referenční list:

Investor:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům čp. 137!. 1372 a 1373. Solnická ulice.
Kostelec nad Orlici
Zastoupený:
Ing. Josef Barvínek, předseda výboru
Lenka Moravcová, členka výboru
Zakázka:
Zateplení bytového domu. Solnická 1371 1373, Kostelec nad Orlicí
včetně vyřízení úvěru 6,5 mil. Kč fl žádosti o dotaci Nový panel
—

Celková cena díla:
6526513.-Kč včetně DPH
Termín realizace stavby:
květen až srpen 2011
Kolaudace stavby:
20. září 2011
Popis zakázky:
Ze střechy domu byla odstraněna nástavba bývalé expanzní nádrže. Ve všech bytech a
suterénu domu byla vyměněna okna, původní byla nahrazena plastovými. Byly nahrazeny
ocelové vchodové dveře plastovými.
Plochá střecha domu byla zateplena a zakryta plastovou folií. Původní větrací ventilátory
odsávání byly nahrazeny Lomanco turbínami a instalována nová hromosvodová soustava.
Celý plášť domu byl zateplen polystyrenem 14 cm. Zateplení suterénu domu bylo řešeno
zateplením obvodového zdiva do hloubky 80 cm. Současně s tím byla řešena dožívající
hydroizolace obvodového zdiva suterénu pomoci drenážní hadice. nopové folie a zásypu
kačírkem. Nová jsou i všechna zábradlí, parapety a povrchové úpravy včetně barevného
řešení našeho domu.
Doporučení:
Investor tímto potvrzuje, že spolupráce s firmou Stating s.r.o.. Na Spravedlnosti 1306,
517 41 Kostelec nad Orlicí byla po celou dobu. od přípravy nabídky stavby až po její
dokončení včetně kolaudace, velmi vstřícná, každý nastalý problém v průběhu stavby
jsme společně vždy dokázati urychleně vyřešit a nedošlo k žádnému problému v časovém
průběhu stavby ani v kvalitě odvedené práce.
Na základě našich zkušeností s touto hrmou jsme oprávněni prohlásit,
že firma STATING s.r.o. je seriozní stavební flrmou a můžeme ji všem dalším investorům ke
spolupráci doporučit.

V Kostelci nad Orlicí 17. října 2011

Ing. Jose‘h Bar
předseda výboru SVJ

Referenční list

Společenství vlastníků bytových jednotek, Příkopy 1236, 1237, 1238, Kostelec nad Orlici zastoupené
paní Vlastou Zadrobílkovou předsedkyně výboru a Jaroslavou Morávkovou místopředsedkyně
výboru
—

—

jako investor akce Zatepleni severní části domu, zatepleni suterénu, výměna oken a dveří na celém
domě a zateplení střešního pláště.

Dodavatel akce: STATING s.r.o.
Na Spravedlnosti 1306
51741 Kostelec nad Orlicí

Realizace díla: květen 2010— únor 2011

Hodnota provedeného díla: 5.511.724,- Kč včetně DPH
5.010.658,- Kč bez DPH
Hodnocení: Firma STATING provedla veškeré nasmlouvané práce podle potřeb investora dle
sjednaných lhůt výstavby. Práce byly provedeny řádně a odborně a v dobré kvalitě.
Celkový výsledek odpovídá našim představám. Domu to velice sluši a doufáme, že bude dlouho
sloužit.
Velice také oceňujeme vyřízení dotace Zelená úsporám.
Hodnotíme firmu STATING jako spolehlivého dodavatele a budeme ji doporučovat dalším
investorům.

Vlasta Zadrobílková

Jaroslava Morávková

předsedkyně výboru

místopředsedkyně výboru

Í

V

Kostelci nad Orlicí 5.5.2011

-

REFERENČNÍ LIST

Název stavby:

Oprava fasády bytového domu čp. 580 na ulici
Bratří CapkŮ v Hradci Králové

Realizace:

září 2010

Cena díla:

1 514 542,- Kč

—

únor 2011

Předmětem díla byla oprava fasády, výměna sklepních oken, oprava
lodžií a provedení sklepních kójí.
Firma STATING s.r.o. provedla veškeré nasmlouvané práce podle
potřeb investora a sjednaných lhůt výstavby. Uvedenou zakázku provedla
v dohodnutém termínu a vzorné kvalitě, veškeré práce byly provedeny
řádně a odborně.
Hodnotíme firmu STATING s.r.o. jako spolehlivého dodavatele a
budeme jej doporučovat.

Dne 15. 3. 2011
Za Bytové Družstvo Bratří Čapků 580

Ing.

OVÉ DRUZSTVO
BRATŘÍ ČAPkŮ 580

Bři Čapků 580
500 02 Hradec Králové
lč075277014 Olč‘ 228-25277014

ík

Reference k provedenému dílu
Investor:
Provedené práce:

Společenství domu V Sítinách 198 a 199, Týniště nad Orlicí
-

-

-

-

zateplení obvodového pláště
zateplení střešního pláště
částečná výměna oken
výměna balkonového zábradlí

Termín plnění:

5/2011

Cena díla:

3 848 595,- Kč včetně DPH

Zhotovitel:

Stating s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 51741 Kostelec nad Orlicí

—

8/2011

Hodnocení:
Investor akce tímto potvrzuje, že spolupráce se zhotovitelem ti. firmou STATING s.r.o.
Kostelec nad Orlicí byla velmi vstřícná a vzáiemná komunikace naprosto bezproblémová. Veškeré
stavební práce byly provedeny kvalitně a v dohodnutých termínech. Je nutné vyzdvihnout rychlost,
jakou firma Stating s,r.o. provedení díla realizovala a to při zachováni vysoké kvality práce. Styk
s pracovníky dodavatele mohu hodnotit také velice kladně. Velmi kvalitní práce firmy Stating s.r.o.
byla zčásti znehodnocena prací jejich subdodavatele, který prováděl osazení parapetů a oplechování
střechy lodžií.
I přes tento drobný nedostatek mohu prohlásit, že v případě fa. STATING s.r.o. se Jedná o
velice důvěryhodnou stavební firmu, kterou mohu dalším zájemcům doporučit.
Za bytový dům děkuje:

JaroslU Forman
V Týništi nad Orlicí, dne 31.8.2011

—

předseda výboru

—

ľ.—

r

---—

F

STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych
Na Spravedlnosti 1306
517 41, Kostelec nad Orlicí

Reference k provedenému dílu
Vážený pane Hurychu,
vážení zaměstnanci firmy STATING s.r.o.
Děkujeme vám touto cestou za řádné provedení revitalizace našeho bytového domu v Týništi nad Orlicí.
Veškeré stavební práce byly provedeny kvalitně a v dohodnutých terminech.
Vzhledem k odborně provedené práci a naprosto bezproblémové komunikaci mezi investorem a dodavatelskou
firmou doporučujeme firmu STATING s.r.o. k realizaci dalších stavebních zakázek.
Děkujeme všem pracovníkům vašífirmy a přejeme hodně úspěchů při provádění dalších staveb.

Informace o zakázce:

Investor

SVJ pro dům čp. 881-882 Družstevní, Týniště n./Orl.

Popis prováděných prací

Projektová dokumentace v rozsahu povolenístavby a dotačního titulu
Zateplení obvodového pláště budovy
Zateplení stropu suterénu
Výměna oken a dveří
Zateplení střechy, vč. nové střešní krytiny
Sanace balkónů (zábradlí, podlahy)
Rekonstrukce stoupaček

Termíny plnění

únor

—

březen
Náklady

březen 2011 (zateplení stropu suterénu)
—

červen 2011

4 080 284,- Kč

V Týništi nad Orlici, dne 14.10.2011
Za SVJ pro dům Družstevní č.p. 881,882
David šaiata
předs,5Id‘v ‘boru

Jĺĺ

irena Matouiková
místopředsedo výboru

REFERENČNÍ LIST
Objednatel:
Dlouhá Třebová Společenství vlastníků bytů v domě Čp 79
zastoupený: Irena Hermanová
předseda
Oto Kubišta
místopředseda
—

Dodavatel:
Stating s.r.o., Na Spravedl,zosti 1306, Kostelec nad Orlicí
jednatel
zastoupený: ing. Pavel 1-Iurych

Realizace akce:

říjen 2010— únor 2011

Cena zakázky:

1.236.234,- Kč

Zateplení bytového domu čp. 79 v Dlouhé Třebové s využitím programu
Zelená úsporám

Zakázka:

Popis zakázky: Zateplení obvodového pláště domu, zateplení půdy / strop v posledním
podlaží!, zateplení stropů ve společných prostorách domu a ve sklepích, oprava a nátěr soklu
domu a fasáda domu. Součástí zakázky byla projektová dokumentace a vyřízení žádosti o
dotaci Zelená úsporám.
Hodnocení: Firma Stating s.r.o. provedla sjednané práce ve velmi dobré kvalitě a v daném
terminu, s pracovníky firmy byla dobrá komunikace. Firma zpracovala projektovou
dokumentaci a zařídila podání žádosti o dotaci z programu zelená úsporám. Fakturované
částky souhlasily s rozsahem prací a předloženým rozpočtem.

Firmu Stating s.r.o. hodnotíme jako velmi odbornou a seriózní stavební společnost a
doporučujeme dalším zákazníkům.

Dlouhá Třebová dne 20.3.2011
Za Společenství vlastníků bytů v domč čp. 79 v Dlouhé Třebové
Oto Kubišta

-

místopředseda
SPOLEČENSWÍ VLASTNÍKŮ BYTŮ
V DOMŠ Čp. 79V DLOUHÉ
TŘE8QVÉ
Dič: 273-25957279 ičo: 25957279

Reference k provedené stavbě

Předmětem díla byly:
Stavební práce na bytovém domě čp. 539, 540 a 541v Dobrušské ulici v Opočně v rozsahu rozpočtu
Zateplení bytového domu Dobrušská 539-541
Realizace:

prosinec 2010— prosinec 2011

Cena díla:

3.125.477,-Kč vč. DPH

Dílo bylo rozděleno do těchto částí:
A— zateplení fasády vč.obvodové stěny suterénního bytu v čp.539
B

—

zatepleni fasády soklu

C—okna ve společných prostorách vč.výměny vstupních dveří
D

—

zatepleni stropu společných prostor suterénu

Společenství vlastníků jednotek Ve Stodolách 539, Opočno tímto potvrzuje, že všechny výše
uvedené práce firma STATING s.r.o. provedla řádně a kvalitně. Stejně tak splnila i termín.
Dále velice kladně hodnotíme vyřízení datace „Zelená úsporám“.
Doporučujeme firmu STATING s.r.o. jako spolehlivého dodavatele doporučujeme ji dalším
investorům.

Dne 21.12.2011

Za Společenství vlastníků jednotek Ve Stodolách 539, Opočno

Milan Vyskočil
předseda výboru

Emilie Vtečková
místopřds kyně ýboru

—

Vyhodnocení zateplení bytového domu 24 bytových jednotek Společenství
pro
dům 2568-70 B.V.Kunětické Pardubice prováděné firmou STATING, s.r.o. Kostel
ec
nad Orlicí v souladu s dotačním programem „Zelená úsporám“.
—

-

Zahájení stavby :
Dokončení stavby:

30. června 2010
11.listopadu 2010

Celkové náklady stavby:
Celková dotace SFZP CR :

4 154 tis. Kč
2 247 tis. Kč

Dodavatel stavby Stating ‚s.r.o. kromě vlastního provádění zateplení zpraco
val i
projektovou dokumentaci, podal žádost o dotaci z programu ZU a zajistil financo
vání
stavby.
Přes drobné počáteční potíže v přípravě stavby, vlastní stavba proběhla dle
vypracovaného harmonogramu s pečivostí a pružností k řešení vyskytnutých
problému.
Jako investor jsme byli a prací Statingu,s.r.o. Kostelec n/O. spokojeni a
můžeme
je doporučit dalším investorům, kterým jsme ochotni předvést provedení prací
na
našem domě.
V Pardubicích, dne 21.12.2011

SpoiečenslvÍ pro dům čp, 2568 2570
Boženy V‘kovi kunětické, ?arduice
.

.

53002 Pardubice, 9V Kunělické 2568
287791iB

Ing. Tučková
předsedkyně

Společenství vlastníků bytových jednotek Jirchářská 1205, 1206 Kostelec nad Orlicí,
zapsané
v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu S,vložka 58
zastoupené Ing. Milanem Šabatou, předsedou
jako investor akce Zateplení bytového domu Jirchářská 1205, 1206 Kostelec nad Orlici ve
spojitosti se státem vyhlášenou akcí Zelená úsporám včetně veškeré dokumentace a vyřízení dotace
ZU.
Dodavatel akce: STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, Kostelec nad Orlicí, odpovědný zástupce
Ing. Pavel Hurych. jednatel
Realizace akce:

duben až říjen 2010

Konečná hodnota díla:

6 325 134 Kč

Stručný popis celé akce: Zateplení obvodového pláště domu, zateplení a rekonstrukce vodorovných
ploch na ústupovém patře, rekonstrukce všech balkonů, zábradlí a vstupního tělesa (schody), výměna
zbytku oken cca polovina bytů a všechna sklepní okna. Projektová dokumentace k celé akci. Závazek
vyřízení dotace Zelená úsporám.

Hodnocení: Investor akce tímto potvrzuje, že s dodavatelem projevil spokojenost. Ve svém prohlášení
se opírá o tyto poznatky a zkušenosti.
• Zvolení dodavatele z bezprostřední blízkosti mělo výhodu operativnosti a nekomplikovaného
styku, kterého je v době příprav i realizace jistě dost. Styk s pracovníky dodavatele byl
operativní, jejich jednání přátelské a konstruktivní
• Akce proběhla v dohodnutém termínu a velmi dobré kvalitě. Práce byly provedeny řádně a
odborně.
• Dodavatel oslovil písemným dotazníkem všechny spoluvlastníky před předáním díla za účelem
zjištění spokojenosti nebo připomínek ke kvalitě, případně vzniklým škodám a tam, kde k
drobným škodám skutečně došlo bylo s každým jednáno a vše uvedeno do náležitého stavu.
• Dodavatel aktivně působí při vyřizování dotace Zelená úsporám.
Podle výše uvedeného mohu tohoto dodavatele doporučit dalším zájemcům.

Kostelec n.O. 22.12.2010

předseda samosprávy

Město Borohrádek
Husova 240, 517 24 Borohrádek
okres Rychnov nad Kněžnou
ICO 274739, tel. 494381602, läx 494381303

STATING s.r.o.
Na Spravedlnosti 1306
514 41 Kostelec nad Orlicí
Osvědčení o řádném provedení stavby
Název zakázky: Snížení energetické náročnosti budov školských zařízení v Borohrádku
Rozsah prací:
provedení kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště, kompletní výměna oken
a dveří, zateplení stropů nad nevytápěnými půdami, zateplení střech v objektech Mateřské a
Základní školy v Borohrádku.
Cena díla s DPH:12 597 216,00 Kč
Lhůta výstavby: 1.7.2010 30.9.2010
Místo provedení prací: Základní a Mateřská škola Borohrádek
-

Město Borohrádek jako objednatel zakázky potvrzuje, že stavební společnost STATING s.r.o.,
ICO 25963864 se sídlem Na Spravedlnosti 1306,51741 Kostelec nad Orlicí, provedla všechny
stavební práce řádně a odborně, v požadované kvalitě a požadovaném rozsahu.
Stanovené termíny byly plněny, včetně konečného předání díla.
Technickou úroveň řídících pracovníků, pracovní nasazení všech pracovníků lze honotit jako
velice dobrou. Stavba byla velmi dobře vedená, manažersky byly zvládnuty veškeré koordinace
prací.
Město Borohrádek doporučuje stavební společnost STATING s.r.o. jako spolehlivého dodavatele
při realizaci zakázek.

V Borohrádku, dne 15.12.20 10

r

.

Milan Matek
starosta města

I

51724 p. Borohrádek
okr R yc L
KnJ

Referenční list
Investor:
Společenství vlastníků pro dům čp.1144 ve Špindlerově ulici v Ústí nad Orlicí
Zastoupený:
Radek Sýkora předseda výboru
-

Jiří Novotný

-

místopředseda výboru

Investiční náklady:
717.933,-Kč vč. DPH
Zakázka:
Zateplení bytového domu s podporou programu Zelená úsporám včetně zpracováni projektové
dokumentace a vyřízení dotace z programu Zelená úsporám.

Popis zakázky:
Zateplení bytového domu s podporou programu Zelená úsporám včetně zpracování projektové
dokumentace a vyřízení dotace z programu zelená úsporám. V rámci regenerace byl zateplen
obvodový plášť a zateplena půda (strop v posledním podlaží).

Objednatel potvrzuje, že stavební firma STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad
Orlicí provedla výše uvedenou zakázku vdaném termínu a ve vzorné kvalitě. Zpracovala
projektovou dokumentaci a vyřídila dotaci z programu Zelená úsporám. Stejně tak musíme
prohlásit, že komunikace s pracovníky stavební firmy byla bezchybná. Z naší zkušenosti
prohlašujeme, že se jedná o seriózní stavební firmu a firmu STATING s.r.o. můžeme doporučit
dalším investorům.

V Ústí nad Orlicí 30.6. 2010
Spoké.nsWl pro dům Č.p. 1144
ve špkd$e«wě ul4d v UsU nad Orlicí
Sídlo: Usu nad Orlici
Špindlerova 1144, 562 01
IČ: 751 41 761

Radek Sýkora
předseda výboru

Referenční list:
Objednatel:
Společenství vlastníků bytových jednotek Seifertova ul. Čp. 1077, 1093 a 1094 Kostelec nad Orlici
Zastoupený:
Ing. Růžena Bečková, CSc.- předseda výboru
Břetislav Brož místopředseda výboru
-

Cena zakázky:
2 405 511 Kč vč. DPH
Zakázka:
Regenerace bytového domu s podporou programu Zelená úsporám včetně zpracování projektové
dokumentace a vyřízení dotace z programu zelená úsporám.

Popis zakázky:
Regenerace bytového domu s podporou programu Zelená úsporám včetně zpracováni projektové
dokumentace a vyřízení dotace z programu zelená úsporám. V rámci regenerace byl zateplen
obvodový plášť, zateplena půda (strop v posledním podlaží), sklepni prostory. Dále byl opraven
sokl a proběhla sanace balkónů, oprava okapového chodníčku a lávka na půdě.

Objednatel potvrzuje, že stavební firma STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad
Orlicí provedla výše uvedenou zakázku v daném termínu a ve vzorné kvalitě, stejně tak i zpracovala
projektovou dokumentaci a vyřídila dotaci z programu Zelená úsporám včetně financování
projektu. Z naší zkušenosti prohlašujeme, že se jedná o seriózní stavební firmu a firmu STATING
s.r.o. doporučujeme dalším investorům.

V Kostelci nad Orlicí 26.7. 2010

Ing. Růžena Bečková, CSC
předseda výboru

Reference k provedené stavbě

Název stavby:

Oprava vad a kompletní regenerace panelového
bytového domu Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská
1111
1113
—

leden 2009

Realizace:

duben 2008

Cena díla:

8 813 401,- Kč

—

Předmětem díla byla výměna oken, dveří a vstupních stěn, oprava a
zateplení střechy, výměna hromosvodů, kompletní regenerace lodžií
včetně zábradlí a sanace a zateplení obvodového pláště panelového domu.
Objednatel Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 1111, 1112,
1113, Rychnov nad Kněžnou potvrzuje, že stavební firma STATING s.r.o.
provedla výše uvedenou zakázku v dohodnutém termínu a vzorné kvalitě,
veškeré práce byly provedeny řádně a odborně.
Hodnotíme firmu STATING s.r.o. jako spolehlivého dodavatele a
doporučujeme ji dalším investorům.
—

—

Dne 1.4.2009
Za 5V] Sokolovská 1111, 1112, 1113

Vlasta Šimerdová

4‘

.c.

‘ja1,

