Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Pro ÚP, urbanismus a krajinu
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín
I.

2/2012
ČKA
16.2.2012
14,00 – 16,00
V.Poláčková
G. Dufková
P.Lešek, J.Plos
V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková, D. Lacina, R.Kolařík
M.Košař, L.Grym
V. Poláčková
8.3.2012 ve 14,00

Kontrola plnění:

Dlouhodo Úkol
bý úkol Plán
1/12.1.
Vyžádání aktuálního znění zákona u dr.Plose
První nástřel
2/12.1.
Doplnění požadavků ze strany MMR
Oficiální předání Metodiky MMR ČR M. Tunkovi a
RNDr. Jiřímu Svobodovi k připomínkování

3/12.1.

Krákodobý
úkol –
mimo Plán

Odpovídá/
termín

Splněno

Duf/obratem
Plic/16.2.
Pol/20.1.
Koš/leden

ano

Příprava předávacího protokolu, zápis jednání
Duf/leden
První nástřel stanovení pracnosti – rozeslání všem Pol/16.2.
členům PS

Úkol

Odpovídá/
termín

Pozvánka na seminář AUÚP o koncepci řešení Mac/Duf
krajiny – zveřejnění a distribuce pro AA
Odpovědi M.Chroboczkové
Duf/obratem
Dodatky ke smlouvám pro plátce DPH
Duf/16.2.
Smlouva pro D.Lacinu
Duf/16.2.
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Zapsala: Ing. G. Dufková
Schválila: Ing. arch. V. Poláčková

ano
Ne, bude předáno
po doplnění textu, a
to do 23.2.2012
ano
ano

Splněno

ne
ano
ano
Ne, po jednání
představenstva dne
13.3.2012

13.1.2012

II.
Projednání obsahu materiálu METODICKÝ POKYN PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚZEMNÍHO PLÁNU S
UPLATNĚNÍM SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍHO JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ.
Na základě připomínek a po projednání bylo navrženo
v tabulce v příloze č. 4 uvést pouze minimální orientační cena bez DPH v Kč *) v návaznosti
napočet obyvatel

do textu, a to do úvodní části vložit:
Uspořádání soutěže o návrh představuje určité náklady, které činí 5-10 % ceny územního
plánu. Vynaložení těchto prostředků však přináší významné efekty, a to zejména:
 zvýšenou kvalitu územního plánu,
 iniciaci diskuse o budoucím řešení a zapojení veřejnosti.
Po zavedení úprav do textu a celkové úpravě textu předá ing. Dufková klasickou formou přes
podatelnu MMR ČR, a to k rukám RNDr. J. Svobodovi nejpozději do 23.2.2012
III.
Konzultace s dr. Plosem na téma Odhad nákladů, respektive pracnosti soutěže o návrh (v rámci
výběru projektanta ÚP)- verse pracovní 01
Dr. Plos přivítal tento podklad a provede rozklad.
IV.
Informace o interním workshopu na téma Soutěže , který byl uspořádán PS soutěže dne 15.2. a
kam byli pozváni i zástupci PS ÚPUK, kteří se jí i aktivně účastnili.
Předseda ČKA zde vyzval Předsedu PS Soutěže k formulaci opatření, která vyplývají z úspěšně či méně
úspěšně vedených soutěží (Ležáky, Hradec, Úpice…) stejně jako předsedu PS Legislativa
k transformaci těchto návrhů do návrhů na změny Soutěžního řádu.
V.
S předsedou PS TZVZ Ing. arch. Petrem Leškem byla vedena rozprava, kdy všichni zúčastění se shodli
na tom, že:
činnost PS ÚPUK, TZVZ a Soutěže se v určitých bodech prolíná, proto je třeba postupovat
společně, síly využívat efektivně - synergie
PS TZVZ připravila dotazník, který bude distribuován databází SMOCR, požádala PS ÚPUK o
doplnění otázek, které by přispěly k lepšímu vyhodnocení stavu a potřeb malých a středních obcí
a měst při zadávání soutěží
společně se projednával návrh složení balíčku služeb, které by měla ČKA nabízet při přípravě i
v průběhu soutěže mimo již stávajících nabídek (tj. právní poradny a poradny PS Soutěže)
 formou hromadného emailu zjistit zájemce z řad AA, kteří by chtěli být zváni do poroty
 proškolení zájemců (to se již dlouhodobě pořádá) – zviditelnění databáze s nabídkou na webu
 vytvoření databáze (na základě doporučení) agentur, které jsou schopny solidně zajistit
soutěž o návrh a navazující jednací řízení bez uveřejnění – zviditelnění na webu
 projednat personální možnosti kanceláře při pomoci
 promotion formou koordinované kampaně: analýzy dotazníku – metodiky – zákona o zadávání
veřejných zakázek a změn zákona č. 360 Sb., - nabízeného balíčku služeb, a to společně jako
témat, která se prolínají a navazují
 stabilně nabízené semináře
navrhnout změny Soutěžního řádu
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Zapsala: Ing. G. Dufková
Schválila: Ing. arch. V. Poláčková

13.1.2012

Dlouhodobý
úkol - Plán
1./12.1.

2/12.1
3/12.1.
4./16.2

Krákodobý
úkol–

3/3

Úkol
Aktuálního znění zákona u dr.Plose
První nástřel připomínek

Odpovídá/
termín
Plic/8.3.

Splněno

Oficiální předání Metodiky MMR ČR RNDr. Jiřímu Duf/ do 23.2.
Svobodovi k připomínkování
Stanovení pracnosti - obec 2 000 tis. obyvatel
Všichni/8.3.
Příprava harmonogramu promotion
Duf/8.3.

Úkol

Odpovídá/
termín
Pozvánka na seminář AUÚP o koncepci řešení krajiny – Mac/Duf
zveřejnění a distribuce pro AA
Doplnění dotazníku
všichni
Doplnění harmonogramu promotion
všichni
Smlouva pro D.Lacinu
Duf/13.3.

Zapsala: Ing. G. Dufková
Schválila: Ing. arch. V. Poláčková

Splněno

13.1.2012

