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česxÁ spoŘlrELNA a.s.
centrála v praze

P.O.Box 838
1 13 98 Praha 1

Vážený pan
lng. Pavel Houška
fa.STAV|NG
U Stromovky 18
370 05 České Budějovice

váš dopis značky / ze dne naše značka (uveďe v odpovědi)
í 100-458€9/Rez

vyřizuje / linka
Pelilén2161534a

dne
21.4.1999

ue", Reference o inženýrské činnosti prováděné inq. Pavlem HOUŠKOU

Potvrzujeme tímto, že pan ing.Pavel HOUŠKA , bytem U Stromovky 18, r.č. 62120711525,
prováděl jako zaměstnanec České spořitelny, a.s. v tetech í993 -í99Ó kompletní inženýrskou
činnost na stavbách ČS, a.s.v rámci jihočeského a pozd ěji i západočeského regionu.

Na stavbách, kde výše jmenovaný prováděl inženýrskou činnost počínaje zahájením
Projektových prací , po dokončení stavby, kolaudaci, uvedení do provozu avyvední do majetku,
nedoŠlo nikdy k navýšení investičních nákladů oproti rozpočtu, nebo oproti nabídce
zhotovitelŮ. Na většině níže uvedených staveb vykázal výše jmenovaný značné investiční
úspory:

Název stavby : rozpočtové nákIady
v tis.Kč

úspora
v tis.Kč

ČS,a.s. OP Č.guaějovice - rekonstrukce č.p. 1,17,18,
nám. Přemysla Otakara ll.

ČS, a.s. provozní budova Klaricova 18,,t9
GS, a.s. OP Písek - Velké nám.č.p.2 rekonstrukce
ČS, a.s. pobočka HumpoIec - rekonstrukce
CS, a.s. pobočka Domoradice Č.Krumlov - novostavba
CS, a.s. pobočka Daěice - rekonstrukce
CS, a.s. pobočka Volyně - rekonstrukce
CS, a.s. pobočka Počátky - novostavba
CS, a.s. pobočka Horažd'ovice - rekonstrukce

Banka pro život.

116.400,-

24,o4o,-
21jzo,-
24.7oo,-
5.320,-

21.2oo,-
7.530,-

23.350,-
14.o4o,-

12.397,-

2.062,-
1.1o2,-
1.674,-

253,-
1,126,-

658,-
2.188,-

v realizaci

pracoviště: Vodičkova 33
11121 Praha1

lel.: O2J216'|54O3
íax: O21261164

lČ:_45244782 bank. spojení:
DlČ:ao1.45244782

org. úfuarč.: D1100



Na níže uvedených stavbách prováděl ing.Houška
a projektových prací:

Název stavby :

inženýrskou činnost v průběhu přípravných

rozpočtové náklady
v tis.Kč

ČS, a.s. OP Strakonice - rekonstrukce a přístavba objektu
ČS, a.s. pobočka Vimperk - rekonstrukce a přístavba
ČS a.s. pobočka Týn nad Vltavou - iekonstrukce objektu
ČS a.s. pobočka Ševětín - rekonstrukce objektu
ČS a.s. pobočka Vodňany - rekonstrukce objektu

Vysokou odbornou způsobilost ing.Houšky oceňovali i naši obchodní
realizaci výše uvedených staveb.

67.050,-
28.865,-

6.788,-
9.680,-

27.18o,-

paňneři při přípravě a

umil Matouš
ředitel divize stic a podpůrných služeb

črsxÁ spoŘtTELNA, a.s.
centrála v prazs
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