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Odbor rozvoje
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Zpracoval

Mgr. Marek Hlíza

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Regenerace sídliště Zelená louka – hodnotící porota

Porada vedení
doporučuje
01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města
jmenuje
01.01
hodnotící porotu soutěže o návrh studie „Regenerace sídliště Zelená
louka“ v následujícím složení:
nezávislé členy hodnotící poroty:
Ing. Pavel Lopour, Ph.D.
Ing. arch. Ivan Kaplan
Ing. arch. Štěpánka Šmídová
Ing. arch. Martin Frei
náhradní nezávislí členové poroty:
Ing. arch. Tomáš Jiránek
Ing. arch. Pavel Šmelhaus
Ing. arch. Pavel Tomek
závislé členy hodnotící poroty:
Mgr. Tomáš Hendrych - místostarosta
Ing. arch. Michal Rosa – Rada města
Milan Kout – člen komise pro výstavbu a rozvoj města

Návrh na usnesení RM

náhradní závislí členové poroty:
Mgr. Tomáš Eichler - místostarosta
MgA. Libor Kasík – Rada města
Členové poroty jsou zadavatelem pověřeni pro výkon činnosti dle §
148 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění.
přezkušovatele návrhů soutěže:
Ing. Miroslav Franc – vedoucí Odboru rozvoje města, MěÚ Trutnov
tajemníka soutěže:
Mgr. Marek Hlíza - Odbor rozvoje města, MěÚ Trutnov
ukládá
02.01
členům hodnotící poroty zajistit zpracování návrhu zadávacích
podmínek soutěže o návrh studie „Regenerace sídliště Zelená louka“
s ch v a l u j e
03.01
odměny pro nezávislé členy poroty v navržené výši

Návrh na usnesení ZM
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Důvodová zpráva:
Komise pro výstavbu a rozvoj města projednala na svém jednání dne 20.1.2020 návrh soutěže na
výběr projektanta studie „Regenerace sídliště Zelená louka“, v rámci kterého by byl proveden výběr
zpracovatele územní studie, která by řešila revitalizaci veřejného prostoru, organizaci dopravy,
veřejnou zeleň, mobiliář, technickou infrastrukturu atd. v prostoru stávajícího sídliště v Horním
Starém Městě.
Minimální řešené území je vymezeno ulicemi Slovenská a Bratrství ze severu, řekou Úpou
z východu (ulice Úpská a Nábřežní), Tovární a Chrpová z jihu, železniční tratí a částečně ulicí
Horská ze západu. Řešené území je v odůvodněných případech možné rozšířit.
Organizace soutěže předpokládá dvoukolový průběh výběru zpracovatele. První kolo bude veřejné, v
rámci kterého zašlou jednotliví uchazeči své portfolio s referencí pěti projektů. Členové poroty
provedou výběr tří uchazečů a vyzvou je k účasti v druhém kole. V rámci druhého kola soutěže
zašlou uchazeči studii dle zadání. Každému z uchazečů, který odevzdá návrh splňující podmínky
(max. tři uchazeči), bude přiznána finanční odměna v celkové výši 200 000,- Kč. S autorem
určenému k dopracování bude následně uzavřena SOD na zpracování studie dle honorářového řádu
ČKA. Předpokládaná hodnota této zakázky (zpracování územní studie) činí 1 100 000,- Kč (bez
DPH).
Složení poroty pro posouzení návrhů je navrženo ze sedmi členů:
nezávislí členové poroty
Ing. Pavel Lopour, Ph.D. – oblast dopravy
Ing. arch. Ivan Kaplan - urbanismus
Ing. arch. Štěpánka Šmídová – krajinářský architekt
Ing. arch. Martin Frei – urbanismus
náhradní nezávislí členové:
Ing. arch. Tomáš Jiránek – krajinářský architekt
Ing. arch. Pavel Šmelhaus – urbanismus
Ing. arch. Pavel Tomek - urbanismus
závislí členové poroty
Mgr. Tomáš Hendrych – místostarosta
Ing. arch. Michal Rosa – Rada města
Milan Kout – člen komise pro výstavbu a rozvoj města
náhradní závislí členové poroty:
Mgr. Tomáš Eichler – místostarosta
MgA. Libor Kasík – Rada města
přezkušovatel návrhů
Ing. Miroslav Franc – vedoucí Odboru rozvoje města, MěÚ Trutnov
tajemník komise
Mgr. Marek Hlíza – Odbor rozvoje města, MěÚ Trutnov
Porota ve spolupráci se zadavatelem připraví konkrétní znění zadávacích podmínek, které budou
následně předloženy RM ke schválení v rámci vyhlášení soutěže o návrh.
Za činnost neuvolněných členů poroty navrhujeme úhradu ve výši 800,- Kč/hod (bez DPH) +
cestovní výlohy. Do uznatelných nákladů neuvolněných členů poroty může být započtena i domácí
příprava do max. výše 12 hod. za celé období konání soutěže o návrh. Předpokládáme, že činnost
v porotě bude zahrnovat celkem cca 35 hod. výkonu, přičemž na všech jednáních poroty je
uvažováno i s účastí náhradních členů, aby tito byli v případě absence nezávislého člena dostatečně
informováni a mohli plnohodnotně zastoupit chybějícího člena poroty při konečném hodnocení
návrhů.
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Celkový propočet odhadovaných nákladů na konání soutěže je následující:
Odměny pro neuvolněné členy poroty
Cestovní náklady celkem
součet
DPH 21 %
celkem odměny a cestovné (s DPH 21 %)

35 x 800,- Kč/hod. x 7 = 196 000,- Kč
50 000,- Kč
246 000,- Kč
52 000,- Kč
297 660,- Kč

Odměny porota
297 660,- Kč
Finanční odměna uchazeči
3 x 200 tis. Kč = 600 000,- Kč
Rezerva na nepředpokládané výdaje
50 000,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkové náklady na konání soutěže o návrh
947 660,- Kč
Výše uvedené náklady budou hrazeny z rozpočtu města.

Výdaje na uskutečnění soutěže nejsou kryty schváleným rozpočtem a budou zahrnuty do
návrhu rozpočtových změn.
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum: 11.03.2020

Podpis vedoucího odboru

