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Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii
daných zápisů.
Postup prací: práce probíhají na stokách A7,C2,A5,C3-2
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HMG:plní,příloha HMG 4.Q
Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky
04/2020………………………….0
05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH
06/2020………………………….2.552 855,07
07/2020………………………….3 040 164,54
1 282 319,00
08/2020………………………….4 335 202,23
09/2020……………………………995 026,35
5 134 256,85
10/2020………………………….
19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,položkově řešit
s administrátorem stavby p.Jaroš,rozdělil zhotovitel ,TDI souhlasí
22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením
provizorní opravy pro rok 2020
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD
31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,TDI
žádá o dopočty + a – položek viz.úkoly
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle
stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148
T.Kareta
-721984361
37.
TDI a AD po naceněnění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto
těžce přístupném terénu a to ručním postupem a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá
vyšší náklady než bylo vysoutěženo ,profil výkopu s pokládkou vodovodu bude 100šířex150cm
hloubka xmax 200m délka s ručním přesunem zásypu a obsypu( fakturačně- provedení bude
vyhodnoceno na skutečnost),TDI seznámil s nabídkou p.M. a žádá o dopracování ceny
vč.nákladů zhotovitele-viz.úkoly
40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení
penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-zhotovitel prohlašuje,že cena za
pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením
42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech
na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé
umí z tohoto kamene tvoři
47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI +
zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS
48.probíhá kontrola návrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel o položkách v smluvním
rozpočtu
49.komunikace s AD:

Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4
2.určení způsobu provádění D1 a D1-1
D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky a zvětšení
dimenze na DN200
D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou,vymělčit na hl.cca1m,použít
revizní plast.šachty D 600mm
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E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkopkanalizace bude dle hloubky vodovodu
tak,aby podešel přípojkami vodovod,použít plast.revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní
vody použít podsyp kamenivem 8-16,při suchu 0-4,zapracovat jílové ucpávky po cca
20m,dešť.kanalizaci zachovat,při destrukci část nahradit plast.potrubím stejné dimenze
50.uskladněna dodávka technol.prvků v objektu investora,bude provedena inventura dle soupisu.
51.předán návrh ZL.č.2 –ruční postup zahrádky ke kontrole
52.předán deník víceprací ke kontrole a doplnění méněprací
Úkoly z KD č. 11
4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a
investorovi
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:stálý
Úkoly z KD č. 13.
1.doplnit deník více a méně prací cenou
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:16.9.2020 trvá!
Úkoly z KD č. 16.
2.oprava komunikace SUS !!
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:23.10.2020
Úkoly z KD č. 17.
1.kontrola ZL.č.2 a kontrola deníku víceprací a méněprací viz.bod.51.a 52
Zodpovídá:TDI
Termín.11.11. a 30.11.
Příští KD – 11.11..2020 v 11 hod.(po pochůzce místního šetření) na OÚ Sýkořice,žádám
zhotovitele o vyslání max. dvou účastníků na kd z důvodu narůstající pandemie, ostatní do
10.11.prosím podat emailovou poštou dotazi či připomínky ,které budou projednány a
zapsány v zápisa z kd.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 28.10.2020
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