Krnov na start

[KRN]
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE POROTY
8. 7. 2020

Ustavující schůze poroty proběhla 8. 7. 2020 od 13:00 v sídle městského úřadu Krnov,
Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov.
Přítomni
Řádní členové poroty
Tomáš Hradil
Zuzana Matelová
Radmila Fingerová
Alice Michálková
Adam Gebrian – přes Skype
Náhradní členové poroty
Lubomír Dehner
Tomáš Bindr
Organizační tým
Igor Kovačević (CCEA MOBA)
Karin Grohmannová (CCEA MOBA)
Klára Hazuchová (Krnov)
Petr Mynář (Krnov)
Přítomní se sešli v 13:00, schůze byla zahájena v 13:15 po příchodu pana Dehnera, Adam Gebrian byl přítomen
první půlhodinu přes Skype.
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. Projednání termínů soutěže
6. Ostatní
1.
Dohoda o honorování práce nezávislých členů poroty
1000 Kč / h + cestovní náklady pro nezávislé členy poroty (paušálně 500 Kč z Olomouce a Opavy, 1500 Kč z Prahy
za zpáteční cestu)
2.
Volba předsedy a místopředsedy poroty
Po diskuzi byla na předsedkyni poroty navržena Radmila Fingerová a na místopředsedu poroty Tomáš Hradil.
Hlasování – Radmila Fingerová jako předsedkyně poroty:
6 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Hlasování – Tomáš Hradil jako místopředseda poroty:
6 pro – 0 proti – 1 se zdržel
3.
Projednání soutěžních podmínek a dohoda na změnách a úpravách
Zástupci organizátora představili soutěžní podmínky. Na základě diskuze se postupně dohodly následující úpravy:
 doplnit, že cílem soutěže je najít partnera k dlouhodobé spolupráci na rozvoji území
 z řešeného území vyjmout území čističky a zařadit do území dotčeného
 v návaznosti na rozpočet zmínit, že revitalizace ulice Petrovická může být v etapizaci až poslední a že
areál samotný má přednost
 doporučenými fokálními body jsou skate/bike park, napojení sokolovny na okolí (práce s terénem) a
vstup od základní školy (jižní vstup do areálu)
 v návrhu požadovat minimálně dvě vizualizace z pohledu chodce nejlépe vystihující vlastní návrh a ve
větším detailu prioritní místa (sokolovna, skate/bike park)
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doplnit prohlídku řešeného území
zjednodušení definice hodnotících kritérií
doplnit, že v případě zrušení soutěže před výběrem účastníků užšího kola nebudou nikomu vypláceny
náhrady, protože výlohy spojené s účastí v soutěži by byly zcela minimální
Porota schválila (poměrem hlasů 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel) přizvání expertů: za koncepci rozvoje
města – 1. místostarosta Miroslav Binar, 2. místostarosta Pavel Moravec, zastupitel Libor Nowak,
zastupitel a předseda komise pro architekturu a urbanismus Roman Anderle, za Odbor veřejných
zakázek MěÚ Krnov – Klára Hazuchová a Petr Mynář, za Technické služby Krnov – Štefan Ledvoň a za
odbornost dopravy – Martin Krejčí

4.
Projednání soutěžního zadání a podkladů a dohoda na změnách a úpravách
Zástupci organizátora představili rámcové zadání. Na základě diskuze se postupně dohodly následující úpravy:
 Zdůraznit pobytovou funkci meziprostorů – že mohou být navrženy procházkové trasy, běžecký okruh
apod. – a neorganizovanost aktivit ve smyslu, že nemusí být nutná příslušnost ke klubu nebo dohled
trenéra k tomu, aby se území mohlo využívat + idea „sportfestu“
 Doplnit záměr stavby nových městských lázní a koupaliště s parkovištěm za řekou a zahrnout do
dotčeného území
 Zmínit existující workout hřiště
 V rámci návrhu požadovat doporučené fázování-etapizaci ve smyslu investic i strategie a komunikace
 Upozornit na normy a bezpečnostní (zejména požární) požadavky s ohledem na shromažďování většího
počtu lidí
 Do podkladů budou zahrnuty fotografie, záběry z dronu, studie rekonstrukce Bauerovy sokolovny,
projekt rekonstrukce atletického oválu a současný stav zimního stadionu
 Do podkladu „Tabulka bilancí“ přidat položku rámcového nacenění dlouhodobé spolupráce s městem
5.







6.

Projednání termínů soutěže
V srpnu vyhlášení
25. 9. 2020 ukončení lhůty k podání registrací
2. 10. 2020 jednání poroty – výběr a vyzvání vybraných účastníků ke zpracování návrhu
12. 10. 2020 prohlídka lokality
4. 12. 2020 odevzdaní návrhu
11. 12. 2020 jednání poroty
leden 2021 schválení výsledků

Ostatní
 Přizvaní experti poroty 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 15:00. Následovala společná prohlídka lokality do 16:00.
zapsala
Karin Grohmannová
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