Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 15
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

19.2.2015

Předmět jednání

Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby

Podklady

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

Účastníci

Jiří Protiva-starosta
Ivana Lánská místostar.
Karel Hejda-zastupitel
Josef Doksanský-TDI
Daniel Šafařík-TDI
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
Aleš Beran-VKM

vinarice@volny.cz
vinarice@volny.cz
Aterescz@seznam.cz
dan.safarik@gmail.com
vlasak@hakov.cz
reznak@hakov.cz
novadus@novadus.cz
tkadlec@enas.cz
novadus@novadus.cz
kriz@pro-ject.cz
ales.beran@vkm.cz

603576107
608/443453
724372182
725708877
581698881
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1. Zhotovitel byl informován o odsouhlasení ZL1 a ZL2,potvrzeno tel.od pí.Pleštilové
2. Projednání uzavírek v obci silnic SÚS, projednání za účasti ČSAD a investora
Schůzka se zástupci ČSAD Kladno proběhla dne 5.2.2015 a byl na ní přislíben souhlas s
návrhem postupu prací a opatření pro průjezdnost autobusů. Stejný den se konala také
schůzka na Odboru dopravy s paní Feřtekovou, kde byl představen postup prací. Schůzka
s SÚS je plánována na 9.2.2015. Následně bude svoláno místní šetření.Místní šetření
svoláno na 24.2.2015 v 9hod.na obecním úřadě
3. Proběhla prohlídka staveniště,zodpovězeny dotazy přímo na pracovištích,zjištěn nesoulad
vrstev asfaltů na místních komunikací na stoce F
Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 splněno
Postup prací:
ČOV obsyp nádrží, příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci a,jímce
svážných vod,ČS4
Nyní pokračují práce na stokáchA, A4,F,C,C4,A,B1
Celkem provedeno 2500 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 75 ks přípojek
Stavba pokračuje dle platného HMG,
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Fakturace: za 09/2014
za 10/2014
za 11/2014
za 12/2014
za 01/2015

2.686 671,62 Kč bez DPH
1.954 578,57 Kč bez DPH
9.517 123,83 Kč bez DPH
1.351 647,39 Kč bez DPH
2.815 860,33 Kč bez DPH

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na
úklid vozovek v průběhu a po skončení prací
Úkoly z VV č.13
1. u ucelených stok provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá
Úkoly z VVč.14
1.odvodnění plochy na ČOV
Zodpovídá:AD
Termín:24.2.2015
2.přístřešek nad kontejner na ČOV-zda je nutný
Zodpovídá:AD
termín:24.2.2015-nebude
3.odvolat neprodleně a nahradit jinými pracovníky na pokládce kanalizace v 9,ulici
Zodpovídá.zhotovitel termín:ihned splněno
4.na výše jmenované ulici provést prohlídku kamerou ,předložit ke kontrole TDI
Zodpovídá:zhotovitel termín:24.2.2015
5..provést přeložku VO u ČS2,nespadá do vícenákladů
Zodpovídá:starosta
termín:koordinace se zhotovitelem do 14dnů trvá(dohodnuto)
Úkoly z VVč.15
1.připravit plán fakturace na 3/2015 a 2.a3..čtvrtletí
Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:23.2.2015
2.po písemném potvrzení ZL1aZL2 připravit dodatek č.1 ke smlouvě s investorem
Zodpovídá:zhotovitel
termín:10.3.2015
KD č.7 ve středu 25.2.2015 v 13,30 na OÚ
.
Zapsal: Doksanský 21.2.2015
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