
Prítomni: br. Čap

Omluvena: ses. Marie

Zápis č. 2

z jednání Únr Orla ze dne 25. 11. 2019

Bohuslav, Jind ich Kocour

Brázdová

Hosté: ses. Macková Miluše

Program jednání: 1. Kontrola dokument a doklad k rekonstrukci objektu Kurská 792
2. Usnesení

Ad 1. Kontrola dokument a doklad k rekonstrukci

Členové ÚRr se seznámili s celrim prriběhem p ípravy a realizace rekonstrukce. K v běru

zhotovitele byly osloveny firmy ADAPTA s. r. o., Brno, DOLP s. r. o. Brno a STAVIT, s. r. o.

Brno. Na základě posouzenínabídek byl sepsán protokol o v běru a SoD byla dne 19. 10.

2018 uzav ena s firmou DOLP, s. r. o. Brno s cenou díla3,7t2.019 Kč bez DPH a DPH 779.524
Kč. Doba realizace byla 1. LL.2OL8-30.6. 2Ot9. Byl p edložen položkov rozpočet a
stavební deník. P edmětem díla bylo:
vybourání čelní stěny, demontáže podhled , bourání okenních a dve ních k ídel, bourání
podlah, vyzdění čelnízdi a ostatních okenních otvorti, základy, kanalizace pod objektem,
vodotěsná izolace, podbetonování stávající základové desky, kompletnív měna

elektroinstalace a slaboproudr ch rozvodti, rozvody vody a plynu, rjst ednívytápěnívčetně
kotle, rozvody vzduchotechniky, plastová okna a zádve í, podhledy, vnit níomítky, obklady,
dlažby, koberce, vnějšífasáda, el. žaluzie čelnízdi, za izovací p edměty (soc. za .), vybavení
kuchyně a kancelá ínábytkem a ostatní interiérové vybavení.

Bylo p edloženo 7 dílčích faktur v celkové hodnotě díla 3,7t2.019 Kč. Navíc byla uhrazena

daň z nabytí nemovitosti 215.860 Kč, vybavení nábytkem 348 480 Kč, dokumentace
31 445 Kč a autorsk dozor 22 O83 Kč. DPH ve vriši 779.524 Kč byla uhrazena samostatně.

Ko]audace proběhla v zá í2OL9 a kolaudačnírozhodnutí nabylo právní moci27.9,2OI9.

Na stavbě se častnily i další firmy - 02 - el. vrátn, , fa Schnirch - grafika, označení portálu,

FERSTO - nábytek.

Členové Únr Uyli seznámeni i s fotodokumentací z pr běhu stavebních prací, která dokládá i

provedené práce, které jsou pod povrchem hotového díla.

Ad 2. Usnesení

ÚRK konstatuje, že p estože byla doba na p ípravu a realizaci krátká, poda ilo se pot ebné

činnostizajistittak, žern sledek jevelmizda il, a po stránce administrativníiričetníse
poda ilo vše zvládnout do rispěšného uzav ení.

Za psa t: a. Čá p

Bohuslav Čáp, 'ed sed aV Brně dne 26. L1,.2OI9


