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V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1.koordinace s prováděným vodovodem bez dopadu na stavbu „Odkanalizování obce Vinařice“
2.zhotovitel předložil návrh na podání změnových listů,změny nastaly v průběhu prací,které nebylo
možno prověřit před zahájením prací,jedná se o změnu zatřídění a tím spojené náklady na výměnu
zeminy.
Zhotovitel předal dne 13.11.2014 ZL.1,2TDI předal po kontrole na správu fondu, v písemné
podobě 2xoriginál předán na dnešním KDč.4 ,převzal p.Maňas
Zhotovitel připraví písemnou žádost na SFŹP na zrychlené schválení změnových listů,podporu
vyjádří TDI i investor,zhotovitel nese náklady ,které začínají být neúnosné(nelze fakturovat
položky ,které jsou předmětem změny a změněné nejsou odsouhlasené)
3.zhotovitel požádal projektanta o prověření změny provedení části stoky „A“,po vytyčení
vodovodu a plynu má zhotovitel velmi ztížený přístup k provedení jmenovaného úseku a
vzhledem,že tato stoka se nachází v hloubce přes 4m,je poškození vodovodu,plynovodu téměř
jisté,dále budou v ohrožení budovy,které již nyní některé vykazují značné opotřebení,a i z důvodu
ochrany vzrostlých lip a možnosti narušení jejich kořenového systému, viz:úkoly- trvá
4.Zhotovitel posílil kapacity o další dvě čety
5.Zhotovitel předal pasportizace dalších úseků A,A6,A5,A2-1,D,D3,D1,G2
Postup prací:
Zhotovitel během měsíce prosince 2014 provedl k dnešnímu dni:1250bm gravitačních a 150bm tl.
Stoka G- 254bm vč.šachet
G5-95bm
E1-55bm
F-160bm vč.šachet a protlaku
G6-40bm
E6-175bm
D-13bm
V2-70bm
E -65bm
E3-69bm
D2-105bm
D6-120bm
A- 125bm
betonáž nádrží ČOV
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Časový HMG:dle Hmg
Fakturace:za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH
10/2014 1.954 578,57
11/2014 9.517 123,83
Předpoklad za 12/2014 1,7mil

Úkoly z KDč.1 byly splněny
Úkoly z KDč.2-1,3,4,splněny
2.posoudit na žádost zhotovitele možnosti změny provádění na stoce „A“,konstatováno v úvodu
zápisu
Zodpovídá:AD Termín:trvá 30.1.2015
Úkoly z KDč.3-splněny
Úkoly z KDč.4
1.Zhotovitel technologické části se žádá o předložení připomínek projektantovi
Zodpovídá:ing.Režňák
Termín.4.12.2014-splněno
2.zhotovitel stavební části zašle k odsouhlasení technologům návrh ČS(odsouhlasit rozmístění a
velikost otvorů stropní desky),AD souhlasí s předaným návrhem od Dywidag Prefa s podmínkou
zajištění spojení se zákl.deskou,poklopy pojezdové dle umístění a uzamykatelné.
Zodpovídá:zhotovitel
Termin:4.12.2014-splněno
3.Zhotovitel žádá AD odsouhlasení změny provedení přípojek vycházející z hloubek 3 a více metrů
a krátké vzdálenosti na hranici pozemku,zhotovitel uvedl možnosti
Zodpovídá:AD
Termín:4.12.2014trvá 30.1.2015
Úkoly z KDč.5
1.ukoly VVč.10 na AD č.4a5
Trvá:15.1.2015
2.zajištění služby při přerušení prací od 20.12. – 4.1.2015
Zodpovídá :zhotovitel Termín:4.1.2015
3.trasa stoky A,šachta A8-A5 vede přes obdělávané pozemky,starosta potvrdil,že pozemky jsou
obecní a upozorní nájemce na probíhající práce
Zodpovídá:starosta termín:15.1.2015
BOZP-po průběžných kontrol jsou závady odstraňovány dle časových dohod
Ostatní:
Provedena archeologická prohlídka pracovišť28.11.2014,bez nálezu
V průběhu přerušení prací zajišťuje službu 20.12.2014 – 4.1.2015 p.Tkadlec L.
Kontrolní dny(výrobní výbor) budou probíhat každý čtvrtek od 13,30hod. v areálu Energie
a.s.Kladno(ZS zhotovitele) -11.VV bude 15.1.2015
Vždy poslední středu v měsíci v stejném čase bude probíhat velký KD na obecním úřadě,
nyní v pořadí šestý 28.1.2015
.
Zapsal dne30.12.2014 Doksanský
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