Krnov na start

[KRN]
ZASEDÁNÍ POROTY – SNÍŽENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ – ZÁPIS
9. 10. 2020

Hodnoticí zasedání proběhlo 9. 10. 2020 od 16:00 do
18:00, v sídle městského úřadu Krnov, Hlavní nám.
96/1, 794 01 Krnov.

17:30
Po představení a zdůvodnění preferencí bylo
organizátorem sečteno, že:
žádost č. 5 - Jakub Vašek – získala podporu každého
porotce
žádosti č. 9 a 14 – Martin Duba a U/U Studio s.r.o. –
získali podporu šesti porotců
žádost č. 12 – PLURAL s.r.o. – získala podporu pěti
porotců

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)

Nad těmito čtyřmi žádostmi se porota zatím bez
hlasování shodla, aby tito účastníci byli vyzváni k podání
návrhu.
17:45
Podporu čtyř a tří porotců získaly žádosti č. 3, 4 a 8 –
Anagram & Gruppa, BY architects, spol. s r.o. a M2AU
s.r.o. Nad těmito třemi žádostmi byla dále vedena
diskuze.

V řádném termínu a řádným způsobem bylo podáno 14
žádostí o účast. Všichni účastnící, kteří podali žádosti,
splňují podmínky pro účast v soutěži.
Žádosti podali tito účastníci
1. monom work s.r.o.
2. ADEA projekt s.r.o.
3. Anagram & Gruppa
4. BY architects, spol. s r.o.
5. Jakub Vašek
6. ti2 architekti
7. Karel Filsak
8. M2AU s.r.o.
9. Martin Duba
10. Martin Materna / WMA architects
11. P.P. Architects s.r.o.
12. PLURAL s.r.o.
13. m3m, s.r.o.
14. U/U Studio s.r.o.

Na konci diskuze získala největší podporu žádost č. 4 –
BY architects, spol. s r.o.
17:55
Finální stanovisko poroty ke snížení počtu účastníků
bez určení pořadí:
 č. 4 - BY architects, spol. s r.o.
 č. 5 - Jakub Vašek
 č. 9 - Martin Duba
 č. 12 - PLURAL s.r.o.
 č. 14 - U/U Studio s.r.o.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Porota navrhuje zadavateli vyzvat k podání návrhů
účastníky č. 4, 5, 9, 12 a 14.
18:00
Konec hodnotícího zasedání k 1. fázi soutěže.

16:15
Organizátor soutěže postupně promítnul a podané
přihlášky a přečetl jména účastníků porotcům. Dále
byly k dispozici všechny žádosti o účast dvakrát
vytištěné a v elektronické podobě. Adam Gebrian měl
k dispozici žádosti v elektronické podobě.
Následovalo samostudium jednotlivých žádostí.

Za organizátora soutěže zapsala:
Karin Grohmannová

17:00
Jednotliví porotci vyjádřili své preference (doporučeno
bylo jmenovat každý 5 týmů) a dále se společně
diskutovalo nad všemi žádostmi.
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