Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 16
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

5.3.2015

Předmět jednání

Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby

Podklady

Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady

Účastníci

Jiří Protiva-starosta
Ivana Lánská místostar.
Karel Hejda-zastupitel
Josef Doksanský-TDI
Daniel Šafařík-TDI
Ing.B.Vlasák-projekt-tech.
Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.
Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.
Libor Tkadlec-zhotovitel
Ing.Václav Havrlík-zhot.
Ing.Karel Kříž-AD
Ing.Herink-projekt
ttechtech.,potvrze
Aleš Beran-VKM

vinarice@volny.cz
vinarice@volny.cz

Aterescz@seznam.cz
dan.safarik@gmail.com
vlasak@hakov.cz
reznak@hakov.cz
novadus@novadus.cz
tkadlec@enas.cz
novadus@novadus.cz
kriz@pro-ject.cz
ales.beran@vkm.cz

603576107

608/443453
724372182
725708877
581698881
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1. Zhotovitel byl informován o odsouhlasení ZL1 a ZL2,potvrzeno tel.od pí.Pleštilové,potvrzeno
písemně,možno finančně vypořádat za měsíc únor
2. Projednání uzavírek v obci silnic SÚS, projednání za účasti ČSAD a investora
Schůzka se zástupci ČSAD Kladno proběhla dne 5.2.2015 a byl na ní přislíben souhlas s
návrhem postupu prací a opatření pro průjezdnost autobusů. Stejný den se konala také
schůzka na Odboru dopravy s paní Feřtekovou, kde byl představen postup prací. Schůzka
s SÚS je plánována na 9.2.2015. Následně bude svoláno místní šetření.Místní šetření
svoláno na 24.2.2015 v 9hod.na obecním úřadě,viz .zápis z KD č.7,předáno
povolení.rozhodnutí o uzavírce do 30.4.2015
3. Zhotovitel požádal o schválení subdodavatele na opravy komunikací.Jedná se o firmu
Strabac,zhotovitel neporušuje smluvní ujednání o subdodávkách,investor i TDI souhlasí,aby
firma Strabac prováděla opravy komunikací na stavbě, tím se zhotovitel dle smluvního
ujednání nezbavuje odpovědnosti za práce provedené subdodavatelsky
4. Předán aktualizovaný HMG,kde jsou již zapracovány uzavírky
5. Dnešního dne odstraněny připomínky k dodávkám technologie a stavbě ČOV(ing.Herinking.Vlasák)
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Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 splněno

Postup prací:
příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci
Nyní pokračují práce na stokáchA2, A4,F,2,C4,B
Celkem provedeno 2814 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 350bm přípojek
Stavba v mírném skluzu oproti HMG,zhotovitel bude posilovat o další četu a v nejbližších dnech
prodlouží prac.dobu vč.sobot

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
za02/2015předáno ke kontrole
BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na
úklid vozovek v průběhu a po skončení prací
Úkoly z VV č.13
1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá
Úkoly z VVč.14
1.odvodnění plochy na ČOV
Zodpovídá:AD
Termín:24.2.2015 splněno-nebude
2.přístřešek nad kontejner na ČOV-zda je nutný
Zodpovídá:AD
termín:24.2.2015-nebude
4.na výše jmenované ulici provést prohlídku kamerou ,předložit ke kontrole TDI
Zodpovídá:zhotovitel termín:24.2.2015-splněno předáno ke kontrole
5..provést přeložku VO u ČS2,nespadá do vícenákladů
Zodpovídá:starosta
termín:koordinace se zhotovitelem do 14dnů trvá(dohodnuto)
Úkoly z VVč.15
1.připravit plán fakturace na 3/2015 a 2.a3..čtvrtletí
Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:23.2.2015-splněno
2.po písemném potvrzení ZL1aZL2 připravit dodatek č.1 ke smlouvě s investorem
Zodpovídá:zhotovitel
termín:10.3.2015 splněno,dodatek není nutný,finančně
nepřekračujeme rezervu
Úkoly z VVč.16
1.odsouhlasena změna na stoce A2,kolize s dešťovou kanalizací,vyčíslit náklady na změnu
Zodpovídá:zhotovitel+AD
termín:25.3.2015
2.odsouhlasena změna na stoce A,kolize s vodoměrnou šachtou,vyčíslit náklady na změnu
Zodpovídá:zhotovitel+AD
termín:25.3.2015
3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou
Zodpovídá:zhotovitel
termín.11.3.2015
4.doplnit pro pí.Pleštilovou požadované dokumenty viz.email od TDI
Zodpovídá:zhotovitel
termín:12.3.2015
5.odsouhlaseny posuny oken a otvorů na ČOV,zakreslit změny pro stavební práce na provozní
budově
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Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:19.3.2015
6.vytvořit HMG prací na stavbu ČOV(pro nástup technologie)
Zodpovídá:zhotoitel+TDI
termín:19.3.2015
7.předložit investorovi kontejner na schrabky zamýšlený na ČOV
Zodpovídá:TDI
termín:12.3.2015
8.předložena fakturace za 02/2015 + ZL,provést kontrolu čerpání fin.
Zodpovídá:TDI
termín:10.3.2015

Příští VV č.17 se bude konat na ZS zhotovitele ve čtvrtek 12.3.2015 v 13,30 a KD č.8 ve
středu 25.3.2015 v 13,30 na OÚ
.
Zapsal: Doksanský 6.3.2015
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