Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 8
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

25.3.2015

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 ,první se rozběhla od 5.3.2015
2..změnove listy č.1 a č.2 byly odsouhlaseny a vystaveny k proplacení.
Dnešního dne byl předán a odsouhlasen investorem,TDI a AD změnový list č.3 ve výši
2.804 971 kč bez DPH,který vystihuje zbytek změn zatřídění.
Byl zmíněn rozpor v konečných úpravách místní komunikace na stoce F,kde je jiná skladba
v komunikaci z důvodu pojezdu autodopravy firmy STRABAG(viz.úkoly)
3.Projednán postup a koordinace s firmou Hakov,firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci
dodávky technologie,předán časový plán,který respektuje osazování části technologie a které se
budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV.
4.byl vypracován finanční plán pro 2015 a odeslán na administrátorovi
Postup prací:
Zhotovitel do 25. března provedl 3 600bm gravitačních a 270bm tlakové kanalizace +.95 přípojek
nyní práce pokračují na stokách C,C1,C4,A,A2,A4,F
retenční nádrž u ČOV a příprava pro práce provozní budovy
Časový HMG:práce na stokách jsou ve zpoždění oproti platnému harmonogramu cca
300bm,přijato opatření,v posílení dvou čet vč.strojního vybavení od 30.3.2015 a další četa
nastoupí od 7.3.2015
Všichni nově nastupující budou proškoleny a seznámeny s tech. postupy

1

Fakturace:za 09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015

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

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,7 byly splněny
Úkoly z Kdč.6
3.Rozdělit v položkovém rozpočtu položky elektro,na stavební a technologickou část,zkoordinovat
postup
Zodpovídá:zhotovitel +TDI
Termín:5.2.2015 trvá 9.4.2015
Úkoly z Kdč.8
1.provéstést rozbor postupů na částech stavby prováděných firmou Novadus ,plán postupů po
stokách,který by eliminoval zpoždění v pracech na stokách
Zodpovídá :zhotovitel
Termín:2.4.2015
2.provést výpočet změny na stoce F v skladbách komunikace,
Zodpovídá :zhotovitel
Termín:9.4.2015

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.9 se bude konat ve středu 29.4.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.19 ve čtvrtek 2.4.2015
na ZS zhotovitele
.
Zapsal dne 27.3.2015 Doksanský
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