Zápis č. 7 z kontrolního dne stavby „ Přístavba mateřské školy Srch „
konaného dne 26. 9. 2011
Přítomni:

za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen
GP – Ing. M. Křehlík
Za investora Ing. L. Panchártek
BOZP M. Šprinc
TDI Ing. J. Čadík
Kontrola minulého zápisu
1.2
Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc)
vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. PRŮBĚŽNĚ
1.6
Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. PRŮBĚŽNĚ
2.4
Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI,
originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Připomínky bude TDI předávat
neodkladně. PRŮBĚŽNĚ
3.3
investor upozorňuje na nutnost ochrany palubovky a dodržování čistoty v tělocvičně po celou
dobu provádění prací. PRŮBĚŽNĚ.
Investor zajistí úklid, požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí
uzavření tělocvičny dvoukřídlovými dveřmi mezi 1.30 a 1.31 a uzavření mezi 1.30 a 1.29.
3.4
Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel
předal doplněný seznam subdodavatelů – průběžně kontrolovat
Investor požaduje doložit doklady a zaměstnavatele svářeče a doplnit seznam
subdodavatelů včetně finančního rozsahu.
4.2
Zhotovitel oznámí termín předání prováděcí dokumentace část elektro
Odsouhlasen zpracovatel DPS ELPROM s.r.o., DPS objednána, projekt bude průběžně
předkládán investorovi ke konzultaci. Konzultace DPS EL proběhne dne 15. 9. V 15.00 hod na
OÚ SRCH. Konzultace proběhla, splněno
5.3
Pro zprovoznění tělocvičny projednal zhotovitel nutné vícepráce s profesemi ÚT, ZT a EL,
vyčíslil náklady na cca 40 tis Kč, investor se vyjádří příští týden – investor odsouhlasuje,
požaduje vyčíslit skutečně provedené vícepráce.
6.1
Harmonogram na období 10/2011 předloží zhotovitel 15. 9. SPLNĚNO
6.2
GP upraví půdorys 2.NP a následně DPS konstrukce nad 2.NP dle požadavku investora na
posunutí obvodového zdiva 2.NP o 160mm vně a zkrácení římsy na cca 200mm přes okraj
fasády. T 16. 9. SPLNĚNO
6.3
investor ruší světlovod do m.č. 1.20
6.4
investor ruší jehlanový světlík do m.č. 1.18
6.5
oběhová čerpadla ÚT a TÚV dodá investor
Nové úkoly
7.1
Zhotovitel požaduje od projektanta zpracovat tabulku výplní otvorů T: 30. 9. 2011, zhotovitel
projedná s vedením školy a TDI systém otevírání oken a před definitivním objednáním doloží
investorovi dokumentaci vybraného dodavatele.
7.2
Dne 4. 10. 2011 v 8.30 hod proběhne místní šetření k předčasnému užívání objektu
tělocvična, zhotovitel připraví potřebné doklady.
7.3
V neděli dopoledne bylo zjištěno koordinátorem BOZP nezabezpečení staveniště – penalizace
5 tis Kč. Investor důrazně upozorňuje zhotovitele na nutnost stálého zabezpečení oplocení
v nepřítomnosti pracovníků na stavbě.
7.4
Příští KD se bude konat 17. 10. 2011 v 07.45 hod, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík

