Česká Lípa – Rekonstrukce Škroupova náměstí

[CLS]
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE POROTY
8. 10. 2019

Ustavující schůze poroty proběhla 8. 10. 2019 od 10:30 v sídle
městském úřadu Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470
01 Česká Lípa 1.

Přítomni

Nepřítomni omluveni

Řádní členové poroty

Řádní členové poroty

Jitka Volfová
Martin Brož
Roman Málek

Martina Forejtová
David Kotek

Ondřej Synek
Miroslav Cikán
Náhradní členové poroty
Jolana Nebřenská
Hana Ezrová
Petra Novotná
Marek Žáček
Organizační tým
Igor Kovačević
Karin Grohmannová

1/2

Česká Lípa – Rekonstrukce Škroupova náměstí

[CLS]
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE POROTY
8. 10. 2019

Schůzi zahájila v 10:50 paní starostka Jitka Volfová, která
přítomné uvítala, a jednotliví členové poroty se navzájem
představili.



PROGRAM
1. Dohoda o honorování práce nezávislých členů
poroty
2. Volba předsedy a místopředsedy hodnotící
komise
3. Projednání soutěžních podmínek a dohoda na
změnách a úpravách
4. Projednání soutěžního zadání a podkladů a
dohoda na změnách a úpravách
5. Ostatní

1.



4.

Dohoda o honorování práce
nezávislých členů poroty

Volba předsedy a místopředsedy
poroty

Po diskuzi byl na předsedu poroty navržen Ondřej Synek
a na místopředsedkyni poroty Jitka Volfová.
Hlasování – Ondřej Synek jako předseda poroty:
8 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Hlasování – Jitka Volfová jako místopředsedkyně poroty:
8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

3.

Projednání soutěžního zadání a
dohoda na změnách a úpravách

Zástupci organizátora představili zadávací dokumentaci.
Nad následujícími body se vedla diskuze a byly navrženy
úpravy:

Opravit v zadání výši plánované investice dle
soutěžních podmínek

Popis veřejného hygienického zázemí se
z Panelů přesune do Sešitu

Mezi podklady vydané soutěžícím přidat
podklad „Závěrečná zpráva - Zjišťovací
archeofyzikální výzkum Škroupova náměstí v
České Lípě“

Opravit počet panelů na 3

Přejmenovat model terénu na model okolí.

Navrženo: 800 Kč / h + 2 x cestovní náklady pro nezávislé
členy poroty (s maximálním celkovým zastropením
n26 000 Kč bez DPH) – s touto výší ohodnocení práce
všichni přítomní souhlasili

2.

zeleno-modré infrastruktuře
V předpokládané hodnotě následné zakázky
bude uvedeno, že honorář se bude stanovovat
na základě honorářového řádu ČKA
Požadavek na dopravu bude v zadání upřesněn
ve smyslu vymístění dopravy v klidu ze
Škroupova náměstí s možností parkování podél
ulice P. Holého.

5.

Ostatní



Projednání soutěžních podmínek
a dohoda na změnách a úpravách



Zástupci organizátora představili soutěžní podmínky. Byly
navrženy následující úpravy:

Porota důrazně požádala, aby termín odevzdání
soutěžního návrhu nezasahoval do konce
kalendářního roku a odsouhlasila konečný
termín pro podání návrhu na 17. 1. 2020.

Soutěž byla nadefinována jako architektonickokrajinářská, tedy jednou z podmínek účasti je
autorizace se všeobecnou působností (A.0)
nebo autorizace pro obory architektura (A.1) a
krajinářská architektura (A.3)

Porota požádala organizátora o opravu
způsobu odevzdání tak, aby se grafická vyjádření
návrhu (Panely a Sešit), kde hraje důležitou roli
finální produkce (tisk, vazba, materiál, atd.),
odevzdávala v listinné podobě.

Investiční náklady budou upřesněny:
„Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí
na realizaci jsou 40 mil. Kč bez DPH.“

V rámci návrhu by účastníci měli dodat schéma
úvahy nakládání s dešťovou vodou a přístup k

Zasedání poroty bylo domluveno na 30. 1. 2020.
Přizvaní experti poroty, zejména zástupci NPÚ,
budou požádáni o písemný komentář
k jednotlivým návrhům. Dle uvážení poroty pak
mohou být přizváni tento komentář vysvětlit na
určitý čas v programu hodnotícího zasedání
poroty.
Přítomní členové se písemně zavázali k účasti na
práci poroty a k dodržování mlčenlivosti a
důvěrnosti ve vztahu k soutěži.

Schůze byla ukončena v 12:45.
zapsala
Karin Grohmannová

Poznámka:
Vzhledem ke zpoždění ve vydání doložky regulérnosti ze strany
ČKA a tím také zpoždění vyhlášení soutěže, byly se souhlasem
zadavatele i poroty 19. 11. 2019 upraveny termíny: odevzdání
soutěžních návrhů do 31. 1. 2020 a jednání poroty na
11. 2. 2020.
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