ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
NAVRŽENÉ SOUTĚŽNÍ POROTY
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

„Základní umělecká škola A. M. Buxton,
Úpice – přístavba“
1.

Datum, čas a místo jednání:

27. 5. 2011, od 10:00, ZUŠ Úpice

2.

Členové a náhradníci poroty:

Závislí členové poroty:
Ing. Miloš Holman, Město Úpice - místostarosta;
Jiřina Poznarová, ZUŠ Úpice – taneční pedagog;
Jana Wolfová, ZUŠ Úpice – výtvarný pedagog;

Nezávislí členové poroty:
Ing. Arch Alexandr Skalický, autorizovaný architekt – porotce ČKA;
Ing. Arch. Roman Ţatecký, autorizovaný architekt;
Zdeněk Jiránek – projektant, rozpočtář;
Ing Jarmila Müllerová – zahradní architektka

Náhradníci členů poroty:
Bc. Martina Šrejberová, Město Úpice – vedoucí odboru majetek (závislá náhradnice);
Ing. Zdeněk Fibikar (nezávislý náhradník)

3.

Jednání

Ustavující zasedání poroty se konalo v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěţního řádu
ČKA dne 27. 5. 2011
Ředitel školy, p. Tlučhoř, uvedl historii školy a motivaci pro realizaci přístavby a představil
jednotlivé členy a náhradníky poroty.
Členové doporučili, aby funkci přezkušovatele vykonával sekretář soutěţe s tím, ţe bude
případné nejasnosti konzultovat s předsedou poroty.

Stránka 1 z 2

Přítomní členové a náhradníci se shodli, aby pro první kolo soutěţe byly poţadovány
pohledy, řezy a půdorysy v měřítku 1:200 a pro druhé kolo v měřítku 1:100. Poţadavek na
axonometrii byl zaměněn na zákres do fotografie.
Členové poroty se s vyhlašovatelem shodli na navýšení soutěţních cen o 10 000 za kaţdou
s tím, ţe další motivací pro účastníky soutěţe bude závazek vyhlásit jednací řízení bez
uveřejnění do 50 dnů od ukončení soutěţe.
Porota zůstane sedmičlenná tak, jak byla navrţena. Dalším nezávislým náhradníkem byl
navrţen architekt Josef Mádr a v případně, ţe by nemohl, pak architekt Martin Peterka.
Přítomní řádní členové a náhradníci soutěţní poroty odsouhlasili znění Soutěţních
podmínek a doporučili vyhlašovateli jejich předloţení České komoře architektů ke
konečnému schválení. Přítomní řádní členové a náhradníci soutěţní poroty se v souladu s
ustanovením § 10 odst. 1 Soutěţního řádu ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti
soutěţní poroty.
Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěţní poroty odsouhlasili znění
Soutěţních podmínek písemně a rovněţ doporučili jejich předloţení České komoře
architektů ke konečnému schválení.
Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěţní poroty se v souladu s
ustanovením § 10 odst. 1 Soutěţního řádu ČKA rovněţ písemně zavázali k účasti na činnosti
soutěţní poroty.

4.

Členové a náhradníci poroty:

Na ustavujícím zasedání byli zvolení předseda a místopředseda soutěţní poroty, jimiţ jsou
Ing arch Alexandr Skalický (předseda),
Ing. arch. Roman Ţatecký (místopředseda).

5.

Podpisy přítomných členů a náhradníků
Ing. Miloš Holman

…………………………………….

Ing. Arch. Alexandr Skalický

…………………………………….

Ing. Arch Roman Ţatecký

…………………………………….

Zdeněk Jiránek

…………………………………….

Ing. Jarmila Müllerová

…………………………………….

Ing. Zdeněk Fibikar

…………………………………….

Zdeněk Tlučhoř(vyhlašovatel) …………………………………….
Zapsal: Michal Kudrnáč, Centrum rozvoje Česká Skalice
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