ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 30/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 16.5. 2019
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Roman Petřík
starosta obce Rostěnice – omluven
Ing. Petr Nop
IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald
Quantum, a.s.
Ing. Miloš Kotlán
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Pavel Láníček
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Radek Dohnal
INGAS s.r.o.
Petr Matějíček
ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl
TDI
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
ČOV
ČOV- probíhá zkušební provoz
Kanalizace
Zvonovice – položeny stoky, jsou prováděny domovní přípojky
Kompletace čerpací stanice ČS1. Osazeny rozvaděče, připojení el. energie.
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 55 616 255,- Kč bez DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.2
ČOV
4.4 2019
Na ČOV probíhá zkušební provoz.
Vady a nedodělky jsou odstraněny, dávkovač srážedla fosforu zprovozněn.
16.5 2019
Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují
dané limity.
Případné vady a nedodělky jsou průběžně odstraňovány (chybné hlášení,
převodovka, dávkování).
Přípojka NN – jistič povýšen na 63A. Zhotovitel požádal o zrušení staveništní
přípojky, bude přepsán elektroměr na objednatele (doložit revize atd.).
Příjezdová cesta – bude proveden finální povrch této komunikace. Objednatel
požaduje u šachty Š1 provést rozšíření zpevněné plochy pro otáčení nákladních
vozidel.
1.3
Přípojky – odbočky
4.4 2019
V Rostěnicích jsou přípojky dokončeny, mimo připojení obecného úřadu.
16.5 2019
Obecní úřad je napojen na splaškovou kanalizaci. V Zvonovicích chybí cca 10
ks přípojek.
1.4
RoPD, propagace, platby
4.4 2019
Dodatek SOD je podepsán a bude umístěn na profilu zadavatele.
Žádost o platbu podána.

T: 6.06. 2019
Zodp:
Ing. Gottwald
p. Láníček
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1.5

22.1

23.1

30.1

16.5 2019
Dodatel smlouvy uveřejněn na profilu zadavatele. Vystavené změnové listy
podepsány. Změnový list na prodloužení části splaškových stok schválen
zastupitelstvem. Po dokončení všech stok bude provedeno geodetické zaměření
a ve změnovém listu vyřešeny skutečné délky stok.
Projektová dokumentace - Zvonovice
4.4 2019
Rozhodnutí vydáno, musí proběhnout nabytí právní moci.
16.5 2019
Stavení povolení nabylo právní moci. Dokumentace předána včetně výkazu
výměr. Proběhne výběrové řízení. Na tuto část kanalizace bude požádáno na
JMK o dataci a stavba bude realizována mimo tuto smlouvu o dílo.
Kanalizace
4.4 2019
Je prováděn podchod pod potokem s napojením do čerpací stanice. Čerpací
stanice č. 1 bude do konce dubna 2019 vystrojena.
Objednatel prověří smlouvu o připojení na ČS 01- přípojku el. energie – EON.
16.5 2019
Kanalizace dokončena, provádí se přípojky a kompletace ČS1. Po dokončení
bude provedeno geodetické zaměření a předloženy všechny potřebné doklady
pro provedení kolaudace kanalizace.
Komunikace
4.4 2019
Žádost o dotaci na MMR podána – trvá.
Vzhledem k situaci kolem provádění oprav místních komunikaci musí být
následně po obdržení dotace provedena koordinace termínů realizace (výběrové
řízení a vlastní realizace), případně vystaven dodatek SOD na termín
dokončení.
16.5 2019
Zhotovitel je připraven provést povrchové úpravy místních komunikací dle PD,
při posunutí této realizace dle dotací z MMR není schopen splnit termín
dokončení celého díla do 31.7 2019 – viz bod 30.1.níže.
Termín dokončení stavby
16.5 2019
Objednatel žádá zhotovitele o odložení prací na finálních úpravách místních
komunikací z důvodu podání žádosti o dotaci z MMR , kde byl termín
vyhodnocení této žádosti posunut z dubna 2019 na červen 2019.
Z tohoto důvodu bude termín dokončení díla posunut o 4 měsíce. Prodloužení
dokončení díla se bude týkat jen povrchů místních komunikací, ostatní
záležitosti budou dokončeny v původních termínech.
Pan Matějíček zjistí podmínky souběhu dotací a možnosti výběrového řízení.

T: 30.06. 2019
Zodp:
Ing. Gottwald

T: 6.06. 2019
Zodp:
Ing. Gottwald

T: 6.06. 2019
Zodp:
Ing. Gottwald
p. Petřík

p. Matějíček

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 6. června 2019 v 9.00 hod
v kanceláři starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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