Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 9
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

29.4.2015

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

vinarice@volny.cz

603576107
608443453

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

Kriz@pro-ject.cz
Ales.beran @vkm.cz

724372182
725708877
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

T.Maňas-administrátor
Ing.Varga-zhotovitel

Tomas.manas@agenergu.cz

778008114

haluzik@hakov.cz
reznak@hakov.cz

606642231
581698881
581698881

Phdr.E. Langová-BOZP
Ing.D.Haluzik ved.sdr.
ing.l.Režňák ved.sdr.

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek
2.. změnový list č.3 ve výši 2.804 971,57 kč bez DPH,byla vystavena faktura
3.Projednán postup a koordinace s firmou Hakov,firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci
dodávky technologie,předán časový plán,který respektuje osazování části technologie(mechanické
předčištění) a které se budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV-připravenost
potvrzena zhotovitelem
4. ústně.projednány ZL s projektovým manažerem,podklady budou předloženy příští
VV(pravděpodobná účast proj.man.) jedná se:
ZLč.4 neprováděné práce,přeložka plynovodu
ZLč.5 zvýšené rozsahy oprav komunikací SÚS(změna vyvolaná geologií a přítomností jiných
sítí,nelze protlakem)
ZLč.6 místní komunikace stoka F,jiná skutečnost skladby komunikace+ odvodňovací žlab
ZLč.7vyvolané vícepráce stoka C,přítomnost podzemních staveb
5.Byla projednána připomínka pana K.P. v ulici Hutnické,stavba bere navědomý a problémový
úsek bude řešen
Postup prací:
Zhotovitel do 29.4.2015 provedl 5090bm gravitačních a 290bm tlakové kanalizace +
159 přípojek840bm
Práce na provozní budově ČOV-.hrubá stavba
Časový HMG:práce na stokách na stokách dle HMG
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Fakturace:za 09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015

2.686 671,62kč bez DPH
1.954 578,57
9.517 123,83
1.351 647,37
2.815 860,33
1.843 912,05
+ ZL1,2
5.621 493,57
+ ZL3

1,495 862,73
2,804971,57

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8 byly splněny
Úkoly z Kdč.9
1.připravit podklady ZL č.4-7 vč.cenové náročnosti pro kontrolu
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:7.5.2015
2.prověřit projektovanou stoku v ulici Družstevní ,z hlediska uložení v komunikaci a porovnání
s rozpočtem
Zodpovídá:AD
Termín:7.5.2015
3.kontrola provizorních úprav komunikací-dorovnání
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:trvalý
4.provést kamerový snímek po opravě porušených deš.přípojek na stávající kanalizaci
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:27.5.2015
5.úkol z VVč.22, 1.technologie postupy
BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu
nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků
Ostatní:
1.starosta upozornil na práce v ulici Družstevní a U Kapličky, kde sídlí firma Lebag,jednatel
p.Danda,aby zhotovitel raději v předstihu informoval dotyčnou firmu o uzávěře -trvá
Další KD č.10 se bude konat ve středu 27.5.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.23 ve čtvrtek 7.5.2015
na ZS zhotovitele
.
Zapsal dne 29.5.2015 Doksanský
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