Architektonická soutěž na budovu Městské knihovny v České Lípě – příloha č. 1 Protokolu

Zápis z ustavujícího zasedání soutěžní poroty dne 5. 6. 2018
Přítomni (viz prezenční listina jako příloha č. 1A):
PhDr. Kroulíková Dana, členka poroty závislá
Ing. Hana Ezrová, náhradnice poroty závislá
Ing. arch. Eva Kováříková, členka poroty nezávislá
Ing. arch. Jaroslav Wertig, člen poroty nezávislý
Ing. arch. Jiří Janďourek, náhradník poroty nezávislý
Ing. Jiří Kubát, přezkušovatel
PhDr. Marta El Bournová, sekretářka soutěže
Omluveni:
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, členka poroty závislá
Bc. Petr Novák, náhradník poroty závislý
Ing. arch. Petr Brožek, člen poroty nezávislý
Jednání bylo zahájeno ve 13.10 hodin.
Jednání zahájila sekretářka soutěže M. El Bournová. Na její návrh se porota shodla na
následujícím programu:
1.
2.
3.
4.

Představení poroty a volba předsedy poroty
Projednání soutěžních podmínek
Honorář nezávislých členů poroty
Závěr

Ad 1. Jednotliví členové poroty se představili. Sekretářka soutěže tlumočila omluvy
nepřítomných a uvedla, že mailem zaslané připomínky arch. Brožka byly zakomponovány
do soutěžních podmínek.
Na návrh poroty byl jejím předsedou zvolen Ing. arch. Jaroslav Wertig.
Ad 2. Byla vedena diskuse o soutěžních podmínkách. Předseda poroty vyzval sekretářku
soutěže k rekapitulaci procesu tvorby a stavu soutěžních podmínek. Předložená verze
k diskusi byla ve znění zapracovaných připomínek ze strany pracovní skupiny pro soutěže
ČKA a zpracovatelů SP. Při diskusi o soutěžních podmínkách se postupovalo podle bodů.
Diskuse byla vedena zejména k těmto bodům:
2. Předmět a zadání soutěže
Zástupkyně města ČL v porotě zrekapitulovaly, co od soutěže očekávají. Na základě
diskuse porota rozhodla, že
- bude doplněna specifikace zastavitelnosti parcely, zda je možná demolice stávajících
torz okolních budov, doplněna katastrální čísla parcel, příp. omezení parcelace, textový
doprovod k územnímu plánu (ev. odkaz na stránky města) a informaci, zda jde o
památkovou zónu a plynou z toho nějaká omezení;
- v zadání bude uvedeno, že cílem soutěže je ověřit možnosti a limity řešeného území pro
stavbu knihovny;
- není požadováno řešení dopravy v klidu (např. podzemní garáže; dopravu v klidu je
možné zajistit v okolním prostranství);
Zajistí paní Ing. Ezrová.
5.1.3. Soutěžní podklady
Po diskusi k tomuto bodu porota rozhodla, že město ČL
- dodá podklady ve formátech dwg a pdf (stávající formáty nejsou běžné)
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– doplní regulační plán, pokud je platný pro tuto oblast – v pdf.
Zajistí paní Ing. Ezrová.
5.2. Registrace, vyzvednutí soutěžních podkladů
Porota rozhodla doplnit ustanovení odpovídající směrnici GDPR, co se týče uchovávání
osobních údajů fyzických osob při registraci do soutěže. Zajistí sekretářka soutěže.
6.2. Textová část návrhu
Porota rozhodla omezit rozsah textové části na doporučené 2 NS (bude to zahrnovat
body a) a b), ostatní se do tohoto rozsahu nepočítají).
11. Ceny a odměny soutěžícím
Porota se po diskusi rozhodla navýšit celkovou částku na ceny v souladu s rozhodnutím
Rady města ČL na 500 000 Kč (1. cena 300 000; 2. cena 150 000; 3. cena 50 000 Kč)
s tím, že nebude uvedena částka na odměny. Zůstává možnost v souladu se SŘ některou
z cen neudělit, příp. ponížit, příp. udělit odměnu.
Ad 3. Honorář pro nezávislé porotce bude činit 800 Kč/hod. Sekretář poroty povede
evidenci o účasti porotců na jednáních. Po skončení soutěže předá sekretářka výkaz
hodin, na jehož základě členové vyfakturují příslušnou částku vč. cestovních výloh, příp.
uzavřou s městem Česká Lípa DPP.
Ad 4. Sekretářka soutěže ve spolupráci s paní Ing. Ezrovou zapracují požadované
úpravy. Upravené podmínky budou zaslány porotcům a do kanceláře ČKA k vydání
stanoviska o regulérnosti soutěže co nejdříve tak, aby byly učiněny všechny kroky
k tomu, aby soutěž byla vyhlášena dle záměru 11. 6. 2018.
Jednání bylo ukončeno v 15 hodin.
Zapsala: Marta El Bournová, sekretářka soutěže

