
ZAPIŠ Z KONTROLNÍHO DNE Č. 16 

Stavby SKC Kuřim 
konaného dne 10. května 201 8 

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze 

Postup prací: 

HSV 

jsou dokončeny všehcny podkladní betony podlah v IPP, včetně drenáže pod podlahou strojovny VZT 
- Provádí se vnitřní omítky 

je, kromě cca 15m obvodu, dokončena venkovní svislá hydroizolace 
provádí se montáž výplní otvorů fasády 
provedena betonáž nového želbet schodiště do 2NP 
Provádí se montáž fasádního lešení 

PSV 
ZTI 
Je dokončena montáž svodů dešťové kanalizace 
Elektro NN 

- Provádí se montáž hrubých rozvodů elektro, prostupy a drážky 
VZT 

- provádí se potrubní rozvody VZT 

BOZP: 
Koordinátor BOZP nemá závažné připomínky. Opakovaně zdůrazňuje povinnost stavbyvedoucího kontrolovat průběžně 
dodržování koordinace prací subdodavatelů z hlediska BOZP. 
Dnes měl připomínky k vadám nedostatečně provedeného ochranného ohrazení výkopů ro svilou izolaci obvodových 
ploch objektu. Stavbyvedoucí vytčené vady neprodleně odstranil. 

Ing. Kiesslingová, dotace na vzduchotechniku: 
Informuje o provedené registraci žádosti o dotace. Do 30. dubna 2018 musí dát podklady- projekt, rozpočet a změnový 
list. 
Ing. Kiesslingová se z pracovních důvodů nemohla dnešního KD zúčastnit, nevíme tedy, jestli jí budou k dotační 
žádosti postačovat výkresy zaslané GP. 
Do 14.5. zjistí investor, jaké konkrétní podklady byly v rámci dotační žádosti na fond předány, který rozpočet byl 
předán,soutěžní ??. následně bude zpracován projekční i zhotovitelský dodatek- změnové listy na Kkodesign. 
GDS má nový projekt VZT v elektronické podobě, požaduje ještě 2 výlisky v papírové podobě + projekt změny MaR a 
ÚT. 
K tomu GP připomíná, že se dělala ještě změna gastro. 
Následovat bude urychlené zpracování změnových listů nejen VZT, ale i elektro, MaR, UT a co k tomu patří. 
Ing. Marke/ová seznamuje ve věci výběru typu nových VZT jednotek se stanoviskem investora, schválené starostou 
města, že upřednostní kvalitnější výrobky s vyšší pořizovací cenou. 

Kontrola úkolů z předchozích KD: 

5.2 Projektový dodatek elektro 
GP předal projektový dodatek elektro s rozlišením původních a nových částí, výkaz výměr, na část elektro, 
předá do 25.2.2018. 
GP předal výkaz výměr. Na žádost GDS bude výkaz výměr GP upraven do stejné podoby jako byla ve 
veřejné soutěži. 
Termín do 5.3. 2018 
GP předá GDS příslušný dodatek do 23.3.2018. Dodatek bude obsahovat také požadavky provozovatele 
uplatněné najednání, které se uskutečnilo 2.3.2018 v Kuřimi a změny pro posuvné hlediště, jehož 
provedení bylo schváleno radou města Kuřim. 

6.5 Projektové dodatky změn audio, video, digi kino a osvětlovací techniky 


