STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

- rok 2007 v BBA-MONOLIT, s.r.o.
Rok 2007 je zatím pro naši
spoleênost rokem „podivnø“ prĎmørným. Letos se nám zĆejmø podaĆí udržet obrat z úspøšného roku
2006, ale pĆipadáme si jak na houpaêce a zĆejmø nejsme sami, kdo
pociČuje mnohdy velmi nestandardní tlak investorĎ na náklady.
Osobnø pro to mám jediné vysvøtlení – témøĆ všechny pĆipravované projekty velmi negativnø postihlo cenové šílenství týkající se
oceli a v našem pĆípadø zejména armatury. TémøĆ všichni naši
partneĆi, zejména generální dodavatelé, zaêínají stavøt s „velkou
dírou“ v rozpoêtech a tento mínus
se snaží pĆenést dál na svoje subzhotovitele. Obecnø vzrĎstá poêet
problémových obchodních partnerĎ a neplatiêĎ. Bohužel tento
trend postihl poêátkem roku i naší
spoleênost a møli jsme se co otáêet, abychom tuto situaci vyĆešili
a abychom neztratili u našich dodavatelĎ kredit bezproblémového
partnera. V konkursech a dalších
„tahanicích“ o peníze nám zĎstal
podstatný finanêní objem. Další
finanêní problémy jsme již pĆedali vymáhací agentuĆe, které se
naštøstí alespoĀ êást finanêních
prostĆedkĎ zachránit. Další „ranou do týla“ tohoto roku se pro
nás ukázaly být paradoxnø i volby do obecních zastupitelstev,
protože nástupem nové garnitury do obce Vestec zaêal souboj

338
8

s neukojitelnými ambicemi jednoho êlena zastupitelstva a z nepochopitelných dĎvodĎ nám
nebylo vydáno ani stavební povolení na naše nové sídlo, kam jsme
se již tento rok zamýšleli pĆestøhovat. I pĆes všechny tyto záležitosti jsme odvedli kvalitní práci
na mnoha akcích. Vzhledem k tomu, že se nám již koneênø podaĆilo spustit naše webové stránky
www.bba-monolit.cz, tak nechceme taxativnø vyjmenová-

vat všechny akce, ale u nøkterých
bych se rád zastavil.
Poêátkem roku jsme zaêali na
velmi nároêném projektu bytového domu l’Ocellot v OceláĆské
ulici v Praze. Jedná se o objekt
pro bydlení s 2 podzemními a 9
nadzemními podlažími s velkým
podílem pohledových železobetonových konstrukcí. Za projektem stojí velmi úspøšná spoleênost Podzimek a synové, kterého
považujeme za velmi solidního

obchodního partnera a o kvalitø vypovídá již to, že z 59 bytových jednotek je dosud neprodáno
pouze 5. Podrobnosti viz na webu:
www.locelot.cz.
V prĎbøhu roku se nám podaĆilo dokonêit i projekty 3 domĎ
Obytného souboru Šafránka a bytový dĎm NEOZliêín. V souêasnosti provádíme práce na Bytovém
domø VLAŠċOVKA v Berounø
a na obytném souboru Nové Møcholupy.
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