Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 35
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

24.9.2015

Předmět jednání

Předávání stavby, fakturace, řešení problémů,

Podklady

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

Účastníci

Jiří Protiva-starosta
Ivana Lánská místostar.
Radka Pleštilová-SFŽP
Karel Hejda-zastupitel
Josef Doksanský-TDI
Daniel Šafařík-TDI
Ing.Dušan Haluzíkvvedved.sdr.
Ing.B.Vlasák-projekt-tech.
Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.
Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.
Libor Tkadlec-zhotovitel
Ing.Václav Havrlík-zhot.
Ing.Karel Kříž-AD

vinarice@volny.cz
vinarice@volny.cz

Aleš Beran-VKM

ales.beran@vkm.cz

Aterescz@seznam.cz
dan.safarik@gmail.com
Haluzik@hakov.cz
vlasak@hakov.cz
reznak@hakov.cz
novadus@novadus.cz
tkadlec@enas.cz
novadus@novadus.cz
kriz@pro-ject.cz

603576107
604832379
725 533 478
608/443453
724372182
725708877
602585074
581698881
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1. Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č.9,10,11
ZL.č.9 odvoz 75%zeminy na skládku(původně uloženo v k.ú.Vinařice pro zásyp likvidovaných
jímek-tento změnový list se shledal jako nezpůsobilý náklad ,v plné výši hradí investor
ZL.č.10-stoka D1,navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť.kanalizacíuznatelný náklad
ZL.č.11-Likvidace a obnova kanalizace v ul.Hutnická –kolize s dešť.kanalizací-uznatelný
náklad-chybí vyjádření zástupce fondu-trvá
2.předpokládá se ZL č.12,který má obsáhnout všechny změny , méněpráce a vícepráce,dále pak
vyjádření skutečně provedených délek stok
3.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,,pro
rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci,zhotovitel žádá o prodloužení termínu.Dle
dopisu č.j.SFŽP123594/2015 není třeba ze strany fondu měnit smlouvu s SFŽP,jelikož
konečný termín ukončení projektu je 15.9.2016(vč.zkušebního provozu
4.zahájení předávacího řízení posunut na začátek září,datum bude upřesněn Dnešního dne
zahájeno předávací řízení.předpoklad ukončení odstraňování vad a nedodělků20.10.2015
5.Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby
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Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,2728,30,32,33
splněno
Postup prací:Probíhá dokončování nedodělků a vad nebránících v používání
Stavba dokončena dle PD k 15.8.2015
1.prohlídka ke zkušebnímu provozu je plánovaná na 29.9.2015 v 10,30 u ČOV
2.koloudace stavební části na 9.10.2015v 9,00 u ČOV
3.24.9.2015 bude určen datum možného připojování občanů na kanalizaci,předpoklad od
10.10.2015 bude upřesněno OÚ
Fakturace: za 09/2014
2.686 671,62 Kč bez DPH
za 10/2014
1.954 578,57 Kč bez DPH
za 11/2014
9.517 123,83 Kč bez DPH
za 12/2014
1.351 647,39 Kč bez DPH
za 01/2015
2.815 860,33 Kč bez DPH
za 02/2015
1.843 912,05 Kč
+ZL1+2
1.495 862,73Kč
za 03/2015
5.621 493.57Kč
za 04/2015
5.485 576,49 Kč
+ZL3
2.804 971,57Kč
za 05/2015
4.564 511,55 Kč
za 06/2015
5.975 280,25 kč
za07/2015
3.967 475,49 kč
+ZL4+8
360 205,84kč
za08/2015
7.004 340,99kč
celkem z rozpočtu bez ZL 52.788 472,13kč bez DPH = 89%
09/2015 5,0mil.kč
10/2015 2,0mil.
Fakturaci za 09/2015 předložit až po celkovém zaměření stavby,zatím délky stok a přípojek
korespondují s PD.
BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na
úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu
dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení
Úkoly z VV č.13
1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá,předáno cca90% zaměření,
Projektant urguje postupné zaměřování –trvá!
Úkoly z VVč.29
3.připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 12
Zodpovídá:zhotovitel
termín: 22.9.2015- trvá
Úkoly z VVč.31
1.určit vhodnou opravu ulic v celé šíři a to před školou a v V.Ulici k OÚ
Zodpovídá:zhotovitel a AD
termín:10.9.2015 trvá
2.podat přihlášku na elektroměry na ČS
Zodpovídá:starosta +zhotovitel termín:termíny-viz.připravenost ČS-trvá předpoklad 1.10.2015
3.navrhnout opravu v ulici Hornické
Zodpovídá:zhotovitel
termín:splněno,zhotovitel,který po kontrole nenese odpovědnost
za vzniklou situaci navrhl řešení odvodnění,je to však záležitost finančního a termínového
navýšení,kterou musí rozhodnout obec-splněno,zhotovitel provede odvodnění dle dohody s obcí
Úkoly z VVč.34
2.Provést vyčištění ul.Švermovské (stávající trasa kanalizace)z důvodu kontroly přípojek,zhotovitel
vypomůže s objednáním cenově výhodnou službou
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Zodpovídá:obec

termín:25.9.2015-splněno

Ostatní:
1.hlídání objektu ČOV přes obecní úřad domluveno takto:investor platí montáž a zprovoznění po
předání zůstává majetkem OÚ , zhotovitel platí měsíční nájem a ostatní provozní náklady do
předání investorovi
2.odsouhlasena barva fasádní v odstínu šedozelené RAL 6021
Příští výrobní výbor bude svolán dle dohody s obcí a zhotovitelem,nyní budou
nepravidelně svolávány schůzky za účelem předávání stavby.

Zapsal: Doksanský 27.9.2015
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