ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 2/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 7.09. 2017
Účastníci kontrolního dne:
-

dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Roman Petřík
starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop
IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald
Quantum stavby s.r.o.
Petr Zbořil
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějíček
ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl
TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
ČOV – Příjezdová cesta - položena geotextilie navezeno kamenivo.
Kanalizace – je prováděna čerpací stanice ČS 02 – akumulační nádrž a čerpací jímka
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni fakturace neproběhla.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.1
Harmonogram stavebních prací
24.08 2017
Aktualizaci časového harmonogramu a finančního harmonogramu provede
zhotovitel.
Staveniště bylo předáno 31.7.2017 a zhotovitel předloží bankovní garanci dle
SOD.
7.09 2017
Dnes dohodnuto že zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu stavebních
prací. Informace o výstavbě kanalizace jsou uveřejněny na webu obce.
Bankovní záruka předána, objednatel vrátí zhotoviteli originál bankovního
příslibu z nabídky
1.2
Stavba ČOV
24.08 2017
Provedena skrývka ornice. V současnosti je vyřizována přípojka NN. Po
skrývce ornice proveden archeologický dohled. Objednatel má podepsánu
smlouvu na provedení archeologického dohledu, neboť obec Rostěnice –
Zvonovice je vesnickou památkovou zónou.
7.09 2017
Na staveništi ČOV po skrývce ornice proveden archeologický dohled – bez
nálezu. TDI zajistí archeologický dohled při provádění kanalizace.

T: 21.9. 2017
Zodp:
Ing. Nop
p. Matějíček

T: 14.9. 2017
Zodp:
Ing. Handl
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2.1

Přípojky – odbočky
24.08 2017
Výběrové řízení na projekt domovních přípojek – tvá. Zhotovitel požaduje, aby
projektové práce na domovních přípojkách byly co nejdříve zahájeny.
7.09 2017
Objednatel očekává nabídku na zpracování projektu domovních přípojek od
Ing. Dohnala. V opačném případě objednatel osloví jiné projektanty.
RoPD
24.08 2017
Dle informací je doplňována dokumentace pro vydání RoPD, dořešeny
uznatelné a neuznatelné náklady, dále probíhá kontrola výběrového řízení.
Předpoklad pro vydání RoPD cca 1 měsíc.
7.09 2017
Objednatel má dne 14.9. 2017 sjednanou schůzku na SFŽP pro dořešení této
záležitosti.
Pan Matějíček zašle všem číslo projektu OPŽP pro potřebu fakturace.
Projektová dokumentace
24.08 2017
Zhotovitel konstatuje, že vyjádření správců sítí a DOSS jsou propadlé.
Projektant stavby zajistí aktualizaci vyjádření. Objednatel dále požaduje, aby
GP byl přítomen na každém kontrolním dnu.
7.09 2017
Objednatel má značný problém s komunikací s projektantem stavby a vyžaduje
jeho přítomnost na kontrolním dnu.
Zhotovitel si vyřídil aktualizace jednotlivých vyjádření správců sítí. Po
projektantovi požaduje vyřídit vyjádření Povodí Moravy !
Přípojky NN
24.08 2017
Smlouva na přípojky NN pro ČOV a ČS jsou propadlé, musí být obnoveny.
Zhotovitel prověří možnost napojení ČS 02 z budovy obecního úřadu.
7.09 2017
Objednatel požádá o obnovení smluv na připojení NN pro ČOV a ČS 1.
Připojení ČS 02 – zde je možné napojení z budovy obecního úřadu – bude
projekčně dořešeno.
Pro stavbu ČOV má zhotovitel vyřízenu staveništní přípojku.
Smlouva o bud. smlouvě
24.08 2017
Objednatel oznámil, že p. Jandl zpochybnil platnost smlouvy o smlouvě
budoucí na věcné břemeno na pozemku č. 25. Zhotovitel prověří platnost
smlouvy s právníky. V případě nutnosti bude provedena změna vedení
kanalizace tak, aby se nová trasa vyhnula tomuto pozemku. Pro dořešení tohoto
problému bude vyvolána schůzka.
7.09 2017
Po vyvolaném jednání dojde pouze k posunutí stoky k hranici pozemků a
smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno bude platná.
Různé
24.08 2017
- Dořešit koordinaci BOZP
7.09 2017
- p.Matějíček zajistí nahlášení stavby na OIP Brno.

T: 21.9. 2017
Zodp:
p. Matějíček
p. Petřík

T: 14.9. 2017
Zodp:
p.Petřík
p. Matějíček

T: 21.9. 2017
Zodp:
p. Matějíček
Ing.Dohnal

T: 21.9. 2017
Zodp:
p. Petřík

T: 21.9. 2017
Zodp:
Ing. Dohnal
p. Petřík

T: 21.9. 2017
Zodp:
p. Matějíček
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Vzhledem ke skutečnosti že obec je od 1.8. 2017 plátce DPH a sdružení má
nový bankovní účet, bude vystaven dodatek SOD, který bude uvedené Ing. Nop
záležitosti řešit.
TDI zajistí nabídku na koordinátora BOZP.
Ing. Handl
V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto
KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do
následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 21.9. 2017 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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