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Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

28.1.2015

Předmět jednání

Postup prací,fakturace, řešení problémů, změny stavby

608Podklady

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

Účastníci

Jiří Protiva-starosta
Karel Hejda.zastupitel
Ivana Lánská
Josef Doksanský-TDI
Daniel Šafařík-TDI
Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.
Libor Tkadlec-zhotovitel
ing.Václav Havrlík-zhot.
OmluveniKříž-AD
Ing.Karel
Aleš Beran-technik VKM
T.Maňas-administrátor
Phdr.E. Langová-BOZP
Ing.D.Haluzik ved.sdr.
ing.l.Režňák ved.sdr.

vinarice@volny.cz

603576107
608443453

Aterescz@seznam.cz
dan.safarik@gmail.com
novadus@novadus.cz

Kriz@pro-ject.cz
Ales.beran @vkm.cz
Tomas.manas@agenergu.cz

724372182
725708877
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818
778008114

haluzik@hakov.cz
reznak@hakov.cz

606642231
581698881
581698881

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1.TDI se zhotovitelem podali návrhy na uzavírky silnic SÚS ,firma Proznak zpracuje návrhy a vše
bude projednáno s odborem dopravy,místní autobusovou dopravou,tak aby obslužnost autobusové
dopravy byla co nejméně narušena,pro nákladní dopravu bude od 03/2015 průjezd obcí uzavřen s
výjimkou zásobování
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) -v zápise zVVč.12
řešeno,domluvena osobní schůzka na SFŽP-nyní posunuta na 4.2.2015 v 9,00 za zhotovitele se
zůčastní ing.Kovalčík + ing.Varga
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 - dořešeno,ve jmenovaném
úseku se provede zahloubení,snížení terénu o cca1bm a z této úrovně se bude hloubit vlastní
výkop pro kanalizaci,zhotovitel bere na vědomí
4.Fakturace byla opravena,doplněna dle pokynů pí.Pleštilové,na fond budou předány tyto
dokumenty osobně 4.2.2015

1

5.Projednán postup a koordinace s firmou Hakov,firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci
dodávky technologie,nástup na MTŽ technologie dohodnut na polovinu května,s upozorněním
částí technologie,které se budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV
Dořešit zbývá typ čerpadel do ČS1+2 a připomínka k údržbě odvodňovací plochy(viz.úkoly)
Postup prací:
Zhotovitel do konce ledna provedl 2050bm gravitačních a 190bm tlakové kanalizace +.35 přípojek
nyní práce pokračují na stokách C,C2,D3,A4
obsyp a hutnění kolem nádrží ČOV
Časový HMG:dle Hmg
Fakturace:za 09/2014
10/2014
11/2014
12/2014

2.686 671,62kč bez DPH
1.954 578,57
9.517 123,83
1.351 647,39

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5 byly splněny
Úkoly z Kdč.6
1.Odsouhlasit typizaci dodávky firmy Hakov
Zodpovídá:TDI
Termín:5.2.2015
2.Odsouhlasit typ čerpadel do čerpacích stanic
Zodpovídá:AD + zhotovitel Termín:5.2.2015
3.Rozdělit v položkovém rozpočtu položky elektro,na stavební a technologickou část
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:5.2.2015
BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod
Ostatní:
1.starosta upozornil na větší opatrnost při pracích v 7.Ulici ,při přechodech dešťové kanalizace
2.byl projednán posun trasy s AD z důvodu kolize s vod.šachtou a stávající jímkou
Další KD č.7 se bude konat ve středu 25.2.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.13 ve čtvrtek 5.2.2015
na ZS zhotovitele
.
Zapsal dne 29.1.2015 Doksanský
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