ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 34/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 5.9. 2019
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, a.s.
Ing. Miloš Kotlán
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
ČOV- probíhá zkušební provoz
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce na opravě komunikací budou dokončeny dle SOD.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 60 128 542,- Kč bez DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.2
ČOV
15.8 2019
Zhotovitel přeúčtuje el.energie na ČOV která byla spotřebována po předání
ČOV.
Bude vyreklamováno jištění na straně EONu – není provedeno dle projektu
(špatná posloupnost jištění).
5.9 2019
Probíhá zkušební provoz. Odebrané vzorky splňují ukazatele pro zkušební
provoz.
Jištění vyreklamováno u EONu.
Na ČOV bude provedena výsadba zeleně.
1.4
RoPD, propagace, platby
15.8 2019
Změnové listy – budou připraveny – trvá.
Výroba pamětních desek – trvá
Bude podána žádost o platbu.
5.9 2019
Text na pamětních deskách – bude odsouhlasen a následně pamětní desky
budou dány do výroby. Osazeny budou na budově ČOV.
1.5
Zvonovice lokalita u mlýna
15.8 2019
Žádost je dána na schválení do zastupitelstva JMK. Bude vystavena smlouva o
dotaci s JMK.
5.9 2019
Trvá.
22.1 Kanalizace
15.8 2019
Bude provedeno dílčí předání kanalizace (bez povrchů). Kolaudace kanalizace
proběhne v říjnu 2019.
5.9 2019

T: 3.10. 2019
Zodp:
p. Láníček

T: 3.10. 2019
Zodp:
Ing. Nop
p. Matějíček

T: 3.10. 2019
Zodp:
p. Petřík

T: 3.10. 2019
Zodp:
Ing. Gottwald
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23.1

30.1

Trvá.
Komunikace
15.8 2019
Zhotovitel připravuje změnový list. Bude řešit celoplošné zapravení místních
komunikací.
5.9 2019
Změnový list dořešen, zhotovitel zahájí práce na celoplošném zapravení
místních komunikací.
Termín dokončení stavby
15.8 2019
Prodloužení termínu dokončení stavby odsouhlaseno SFŽP a bude vystaven
dodatek na termín spolu se změnovými listy, které budou řešit:
- skutečné délky kanalizace
- celoplošné zapravení komunikací
- změnu el. rozvaděče u ČS
5.9 2019
Změnové listy projednány a dořešeny, dodatek smlouvy bude odsouhlasen
zastupitelstvem obce.

Ing. Handl

T: 3.10. 2019
Zodp:
Ing. Gottwald

T: 3.10. 2019
Zodp:
p. Petřík

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