Ceník
Zpoplatněné úkony poskytované společností Správa investic a nemovitostí, s.r.o.
Změna počtu osob obývající byt ( 1 změna ročně zdarma)

100,- Kč

Mimořádná hotovostní platba nájemného (dle nájemní smlouvy)

200,- Kč

Vyhotovení dokumentu na žádost klienta (potvrzení, kopie dokumentů, atp.)

200,- Kč

1. Upomínka za neuhrazení nájemného do termínu dle smlouvy

1000,- Kč

2. Upomínka za neuhrazení nájemného do termínu dle smlouvy

1000,- Kč

Marný výjezd k předem domluvené schůzce na bytě

1000,- Kč

Práce zajišťované naší firmou nebo smluvními dodavateli
Konzultace technika v bytě vč. dopravy

750,- Kč

Zajištění montáže/demontáže elektroměru

1200,- Kč

Zajištění montáže/demontáže plynoměru

1400,- Kč

Úklid bytu

2000,- Kč

Doprava – paušální částka za jednu cestu v rámci Ostravy

400,- Kč

Práce řemeslníka (minimální účtovaná částka je za 1 hod)

350,- Kč/hod.

Výše uvedené ceny jsou konečné ceny pro spotřebitele a zahrnují i případné DPH v zákonem
stanovené výši.
Orientační částky celkem za materiál a práci u nejčastějších oprav :
(Pokud není uvedeno jinak, je k částce účtována doprava v paušální výši 400,- Kč)
Výměna vchodových dveří

4400,- Kč

Výměna interiérových dveří

2350,- Kč

Natření 1 ks zárubní

800,- Kč

Výměna vchodového kování

2900,- Kč

Výměna interiérového kování

950,- Kč

Malování bytu vč. sádrování, byt 1+1

7500,- Kč

Malování bytu vč. sádrování, byt 2+1

9000,- Kč

Malování bytu vč. sádrování, byt 3+1

11000,- Kč

(Při výmalbě jedné místnosti se účtuje 50% z ceny výmalby celého bytu)
Oprava poškozeného PVC (linolea) (5x5 cm)

700,- Kč

Výměna PVC podlah v celém bytě, byt 1+1

15000,- Kč

Výměna PVC podlah v celém bytě, byt 2+1 (do 45m2)

20000,- Kč

Výměna PVC podlah v celém bytě, byt 2+1 (nad 45m2)

25000,- Kč

Výměna PVC podlah v celém bytě, byt 3+1

30000,- Kč

Oprava nebo výměna 1ks žaluzie (ceny včetně dopravy)

600,- Kč

Výměna korálků na ovládání zatemňování žaluzií 1ks (ceny včetně dopravy)

400,- Kč

Natření 1ks plochého radiátoru

800,- Kč

Natření 1ks žebrovaného radiátoru

1650,- Kč

Oprava 1m lišty plovoucí podlahy (práce je účtována dle skutečné náročnosti)

150,- Kč

Oprava 1m lišty kolem PVC podlahy (práce je účtována dle skutečné náročnosti) 50,- Kč
Oprava 1 ks přechodové lišty do 1m

600,- Kč

Oprava 1 ks přechodové lišty nad 1m

950,- Kč

Výměna zrcadla s poličkou v koupelně

1250,- Kč

Oprava/výměna umyvadlové vodovodní baterie

1600,- Kč

Oprava/výměna vanové vodovodní baterie

2100,- Kč

Oprava/výměna dřezové vodovodní baterie

1800,- Kč

Výměna sprchy vč. držáku

1100,- Kč

Oprava/výměna osvětlení kuchyňské linky

1100,- Kč

Oprava/výměna osvětlení nad zrcadlem v koupelně

900,- Kč

Oprava 1ks vypínače nebo zásuvky

450,- Kč

Výměna žárovky

300,- Kč

Výměna tapety vchodových dveří

1750,-Kč

Výměna zámků vchodových dveří

650,-Kč

Tmelení drobných oděrek interiérových a vstupních dveří

350,-Kč

Výměna silikonových zarážek dveří

350,-Kč

Tmelení drobných oděrek kuchyňské linky

350,-Kč

Nová zátka (špunt) do umyvadla nebo dřezu

50,-Kč

 pravy specificky neuvedené v tomto ceníku budou účtovány podle hodinové sazby za práci
O
uvedené v tomto ceníku a skutečných nákladů na materiál.
Doprava je účtována v paušální výši uvedené v tomto ceníku. U složitějších oprav je nutný
první výjezd technika ke konzultaci a rozhodnutí o opravě. V případě složitějších oprav, které
si vyžádají více výjezdů, bude tato paušální částka za výjezd násobená počtem nutných
výjezdů k celkovému zajištění opravy.

