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Předmět jednání

Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby
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V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem,v některých případech je protlak
neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést
překopem(viz.úkoly z VVč.17),-zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce(po
konzultaci s AD),kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy
v komunikacích
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení
homogenizace druhého jízdního pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci.
Starosta podal žádost na krajský úřad.
2. Byly podepsané a v 24.týdnu doručené změnové listy ZL 4,5,6,7,8projektové manažerce
budou předány v 26.týdnu-změnové listy byly schváleny,možno fakturovat .
3. Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č.9,10,11
ZL.č.9 odvoz 75%zeminy na skládku(původně uloženo v k.ú.Vinařice pro zásyp likvidovaných
jímek-tento změnový list se shledal jako nezpůsobilý náklad ,v plné výši hradí investor
ZL.č.10-stoka D1,navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť.kanalizacíuznatelný náklad
ZL.č.11-Likvidace a obnova kanalizace v ul.Hutnická –kolize s dešť.kanalizací-uznatelný
náklad
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4. Investor a TDI žádá zhotovitele,aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených
výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací.Pokud
zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci,nechá investor provést
úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
5. V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné,při
neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu
svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice
Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha
prašnost.
5.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,,pro
rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci,zhotovitel žádá o prodloužení termínu
cca40dní(značná časová náročnost při změně zatřídění,těžitelnost-viz.změnové listy) a prohlašuje
,že kanalizace a přípojky budou funkční do konce září pro nátok do ČOV
6.Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů
7.Byl předložen návrh harmonogramu technologické části,kde zhotovitel stavební části upřesnil
možné nástupy/viz příloha
8.byl předložen ke kontrole a schválení ZL.č.9-Děšťová kanalizace v ul.Hutnické
ZLč.10-Stoka D1,Rozšíření konečných úprav v komunikaci
9.od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS
10.Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby
11.Investor a TDI opakovaně žádá zhotovitele o kontrolu dopravního značení v průběhu prací a po
skončení,při dopravní nehodě se bude vycházet ze stavu DZ
12.TDI z úkolu č.3 z vvč.28 stanovuje takto:
a)stavbu lze prodloužit o 14dní,zhotovitel zpracuje žádost na investora(viz.úkoly)
b)každý změnový list uznatelný i neuznatelný(nebo souhrn změnových listů) musí být vyjádřen
dodatkem ke smlouvě,taktéž změna termínů(viz.úkoly)
13.do dnešního dne jsou podepsány dodatky č.1,2,3
Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27 splněno
Postup prací:
Stavební práce na provozní budově ČOV,provádění konečných úprav komunikací
Celkem zbývá 900 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 512bm přípojek tj.120ks
ČOV vyzděna a osazen tech.prvek, dokončena střecha
Stavba ve skluzu cca20dní dle HMG
TDI stanovuje termín zahájení předpřejímek stavby na 17.8.2015
Fakturace: za 09/2014
2.686 671,62 Kč bez DPH
za 10/2014
1.954 578,57 Kč bez DPH
za 11/2014
9.517 123,83 Kč bez DPH
za 12/2014
1.351 647,39 Kč bez DPH
za 01/2015
2.815 860,33 Kč bez DPH
za 02/2015
1.843 912,05 Kč
+ZL1+2
za 03/2015
5.621 493.57Kč
za 04/2015
5.485 576,49 Kč
+ZL3
za 05/2015
4.564 511,55 Kč
za 06/2015
5.975 280,25 kč
K 23.7.2015 ze strany investora zaplaceno.
07/2015 6,0mil.kč
08/2015 7,0mil.kč
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1.495 862,73Kč
2.804 971,57Kč

09/2015 5,0mil.kč
BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na
úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu
dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení
Úkoly z VV č.13
1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá,předáno cca75% zaměření
Úkoly z VVč.18
3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí
Zodpovídá:zhotovitel
termín:trvalý
Úkoly z VVč.21
1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a
stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá:AD +zhotovitel +TDI
Termín:12.8.2015 splněno,zůstává v řešení
termín:9.7.2015
Úkoly z VVč.28
1.v rámci dodávky fa:Hakov prověřit možnost ochrany objektu ČOV od 10.8.2015
Zodpovídá:zhotovitel
termín:23.7.2015 trvá
2 TDI a investor požaduje s dostatečným předstihem oznámit připravenost před konečnou úpravou
komunikací ,z důvodu kontroly a předejití nedorozumnění při předávaní stavby, co byl stávající
stav a co bylo zasaženo stavbou
Zodpovídá :zhotovitel
termín:trvalý
3.TDI prověří správnost postupu v souladu s podmínkami SFŽP při uzavírání dodatků(změna
termínu,uznatelné neuznatelné náklady)
Zodpovídá:TDI
termín:23.7.2015 –splněno(viz.bod12)
Úkoly z VVč.29
1.připravit a potvrdit termíny nástupu na MTŽ technologie pro ČS a ČOV
Zodpovídá: zhotovitel
termín:30.7.2015
2.před montáží ČS2 upozornit občany ,rozměrné břemeno,neparkovat v danou dobu a
nevstupovat 29.7.2015
Zodpovídá:zhotovitel
termín:27.7.2015
3.připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 11
Zodpovídá:zhotovitel
termín: 13.8.2015
4.sepsat žádost na investora o prodloužení termínu dokončení stavby do 29.9.2015
Zodpovídá:zhotovitel
termín: 6.8.2015

KDč.12 je přesunut na čtvrtek 30.7.2015 ve 13,30 na ZS a VVč.30 bude 6.8.2015ve 13,30 na ZS

Zapsal: Doksanský 24.7.2015
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