Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 13
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

27.8.2015

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 místostar.
Josef Doksanský-TDI
Daniel Šafařík-TDI
Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.
Libor Tkadlec-zhotovitel
ing.Václav Havrlík-zhot.
Omluveni
Aleš Beran-technik VKM
T.Maňas-administrátor
Ing.Varga-zhotovitel
Ing.Hlaváč - AD

vinarice@volny.cz

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

603576107
608443453
604832379
724372182
725708877
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

Tomas.manas@agenergu.cz

778008114

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

608076902

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

haluzik@hakov.cz
reznak@hakov.cz

606642231
581698881
581698881

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek
Po opakované kontrole prac.DI Kladno byl shledán stav neuspokojivý a bylo uloženo neprodleně
osadit do VI.Ulice zákazy zastavení + dod.tabulku od kdy, splněno, provádět kontrolu značení
před směnou a po směně odpovědným technikem dle vydaných pokynů,silnice ve správě
SÚS puštěny do provozu
2. změnové listy 4-8 schváleny ,předány změnové listy č. 10. + č. 11ke schválení,ZLč.9 převoz a
uložení přebytečného výkopku,řeší dodatek č.3 a v plném rozsahu platí obec,příprava ZLč.12Souběh dešťové kanalizace,přeložka na stoce C2-C2,1
3.Investor a TDI žádá zhotovitele ,aby omezily, nejlépe nepoužívaly již opravené ulice pro provoz
stavby,dále upozorňuje na chybné provedení asfaltů v ulicích II.,III.,okolo vodoznaků a kan.šachtic
4.Zhotovitel prohlašuje ,že součástí díla je provozní řád ČOV,ale kanalizační řád (jehož součástí je
provozní řád ČOV) je dodávkou budoucího provozovatele,dále prohlašuje ,že se zúčastní
kolaudace stavby
5.Finanční plán na 3.čtvrtletí byl předán na SŽP
Postup prací:
Zhotoviteli k 27.8..2015 zbývá 190bm gravitační kanalizace,tlaková je dokončena,
Částečné a konečné úpravy komunikací,montáž technologie ČOV a ČS
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Časový HMG:práce na stokách v mírném skluzu,zhotovitel nebude prodlužovat termín
dokončení,zahájení předávacího řízení je stanoveno na 3.9.2015, do 15.9.2015 bude stavba
připravena ke spuštění s vadami a nedodělky nebránící provozu,připojování objektů bude
upřesněno po zkouškách zařízení a po oznámení zkušebního provozu na vod.úřad.tz.konec
září,postupně do konce roku,občané budou vyrozumněni
.Koloudace stavby se předpokládá na konec října,nejpozději na zač.listopadu 2015,kolaudace
celého projektu po vyhodnocení zkušebního provozu říjen-listopad 2016.
Projednán postup prací a zahájení prací technologů .
Vše je v souladu se smlouvou a tak,aby nátoky na ČOV mohly být koncem září a zbytek v měsíci
říjnu,kolaudace stavby konec října nebo zač.listopadu
Úkoly z kd č.12
1.dokončit plnění úkolů z VVč.29
Zodpovídá:zhotovitel
Termíny:viz zápis-splněno
2.projednat podání žádosti o kolodaci stavby se zástupci města Kladna
Zodpovídá:TDI
Termín:13.8.2015-splněno
3.upřesnění dodatečných prostupů na ČOV a drobných požadavků s ohledem na dokončovací
práce
Zodpovídá:Hakov
Termín:4.8.2015-splněno
4.předložit fakturaci za červenec ke kontroleTDI
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:3.8.2015-splněno

Fakturace:za 09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015

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 1,495 862,73
5.621 493,57
5.485 576,49
+ ZL3
2,804971,57
4.564 511,55
5.975 280,25
celkem k dnešnímu dni 41.816 655,99kč bez DPH
3.967 475,49
+ZL4+8
360 205,84

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 byly splněny
Úkoly z KDč.13
1.zahájit předávací řízení,připravit předávací protokol 5xoriginal + přílohu na soupis vad a
nedodělků po ulicích s názvem stoky,první se budou předávat ulice,II.,III.,VIII.,U Lípy.
Proběhne VV kontrola úkolů a různé,poté bychom se přesunuli na předávací místo
Zodpovídá.zhotovitel+ TDI
Termín:3.9.2015
2.upřesnit termíny nástupu a dokončení technologie ČOV a ČS
Zodpovídá Hakov
Termín:31.8.2015
3.dopoložit vše kolem ČOV z důvodu terénních úprav
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:10.9.2015
4.kontrola a plnění úkolů za zápisu z VV
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BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu
nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků
Ostatní:
Starosta a TDI žádá zhotovitele o snížení prašnosti v ulicích,uznává ,že nelze odstranit ve
100%,ale např. důsledným úklidem před odchodem z pracoviště, ručně zametat zbytky
obsypového a výkopového mat.se zkropením atd.
Výrobní výbory v měsíci září:
3.9.2015 13,30 ZS
10.9.2015 13,30 ZS
17.9.2015 13,30 ZS
Ostatní schůzky dle dohod zúčatněných na předávacím řízení
.
Zapsal dne 28.8.2015 Doksanský
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