MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z veřejného projednání o návrhu dětského hřiště ve Vlčovicích
Datum konání: 20. 6. 2011
Místo konání: kulturní dům Vlčovice
Přítomní:dle prezenční listiny 20 osob
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co se již odehrálo
Prezentace 1. firmy
Prezentace 2. firmy
Prezentace 3. firmy
Prezentace 4. firmy
Prezentace 5. firmy
Hlasování
Závěr

Co se již odehrálo

V úvodu přivítal všechny přítomné starosta města Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka. Informoval o
dotaci - 800 tisíc korun na vybudování místního hřiště. První schůzka na toto téma se
uskutečnila 2. května přímo na hřišti, kdy byl spolu s místními obyvateli vytvořen základ zadání
pro dodavatelské firmy, poté byly vypsány zadávací podmínky výběrového řízení. Přihlásilo se 5
firem, které splnily podmínky, a ty dnes budou prezentovat své návrhy. Váš názor nás bude
zajímat a bude brán v potaz při výběru firmy. Přeji šťastnou ruku při volbě.
Moderátorka akce Ivana Rašková upozornila, že v místnosti je 5 nástěnek. Na nástěnce je vždy
zobrazen návrh jedné z pěti firem. U každé firmy je také volný list s textem: „Zde hlasujete ve
prospěch firmy XY(název firmy)“, kam mají lidé umisťovat hlasovací lístky, které dostali při
příchodu za podpis do prezenční listiny. Každý má 2 lístky, které může dát 1 firmě, nebo může
dát po jednom hlasu dvěma firmám.
Následně proběhlo rozlosování pořadí firem. V místnosti zůstal pouze zástupce 1. firmy. Ostatní
byli odvedeni do jiných prostor (důvod: aby měli všichni stejné podmínky). Každá firma měla 15
min. na prezentaci svého návrhu. Po prezentaci vždy následovaly dotazy přítomných.
•

Prezentace firmy Global sport ČUPA, s. r. o.

Při zpracování nabídky jsme byli limitováni prostorem 8,5 m. Vyhověli jsme zadání a námi
navržené hřiště má sloužit menším dětem. Následoval popis navržených herních prvků kolotoč, houpačka s košem pro menší děti, houpací prvek v podobě večerníčka, hrací prvky –
skluzavka, průlezka. Záruka 5 let. Dopadové plochy – kačírek, nebo tráva. Lezecká stěna – je
pro děti, výška 2,6 m. Výroba – Hulín, jde o český výrobek s certifikátem.
Dotazy
p. Šmíd – Bude se jednat o kompletní dodávku, nebo subdodávku?
Firma – Montujeme sami. Pro zemní práce bychom mohli využít místní firmu, jinak vše sami.
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p. Lapčík – Kolotoč, houpačka – časem se kolem hracích prvků vyběhá kolo. Nebylo by
vhodnější místo trávy něco jiného?
Firma – Není potřeba běhat kolem. Každopádně je to na zvážení. Děti se do kačírku boří a
špatně se jim běhá. Rozdíl mezi trávou a kolotočem nesmí být vyšší než 20 cm, aby tam
nemohlo vběhnout nebo se dostat dítě. Pryžové dílce jsou drahé.
Občan – Vyčerpali jste finanční limit?
Firma – Nevyčerpali. Do limitu by šlo doplnit herní prvek, ale je to problém, protože rozměr 8,5m
je malý na více herních prvků. Nabízí se lavičky – kovové nebo betonové.
•

Prezentace firmy Saternus dětská hřiště, s. r. o.

Připravili jsme dvě varianty.
Varianta A – navrhujeme: sestavu předškolák – lezecká stěna, lanový most, šplhací most,
bubínky pro rozvoj hudebních schopností, průlezku ve formě válce na pružině, houpačka tzv.
čapí hnízdo pro více dětí, multifunkční šestistěn – který zahrnuje více herních posilovacích
prvků, houpačku vážku s opěradlem, čtyřramenný kolotoč s gumovými sedadly, houpadlo na
pružině tandem - pes.
Varianta B – liší se od varianty ve čtyřech prvcích – kolotoč, lezecká stěna. Místo houpadla na
pružině je jiný prvek. Je zde možnost vyměnit kačírek za pryžovou dopadovou plochu s motivy,
které si vyberou děti.
Dotazy
p. Lapčík – Rozmezí pryžových a travnatých ploch, čím ho navrhuje oddělit?
Firma – pryžový obrubník.
p. Lapčík – Dopadové plochy? Necháváte trávu?
Firma – Pod kolotoč tornádo – tráva, kolotoč sedátkový – kačírek nebo pryžové podloží.
p. Šmíd – Jaké podloží navrhujete pod skluzavku?
Firma – Tam dáváme pryžové čtverce, aby se děti nezamazaly a nevyšlapával se trávník.
•

Prezentace firmy Sport Club, s. r. o.

Hřiště je pro menší děti, dětská sestava – dvě skluzavky, dvě věžičky, schůdky pro nástup,
skluzavky, sestavu spojuje most, dopadová plocha štěrk. Pružinové houpadla – motorka,
žirafka. Houpačka – čapí hnízdo, dopadová plocha kačírek. Čtyřstěn – lezecká stěna, dvě
šplhací tyče a žebřiny. Klasická vahadlová houpačka na trávě společně s kolotočem. Součástí
jsou dvě lavičky pro dospělé. Vše je na kačírku až na houpačku a kolotoč – ty jsou na trávě.
Materiály – jsou kombinace kovu, plastu.
Dotazy
p. Hyvnar – Uchycení koše v hnízdě – jaké?
Firma - Nevím, zjistím. Asi ocelové lano.
p. Hyvnar – Z jakého materiálů je propojení věží?
Firma – Plastové, kov a dřevo.
p. Lapčík – Kolotoč – jaká je pod ním dopadová plocha? Co dáte proti vyběhávání?
Firma – Tráva. Pokud by byl speciální požadavek, můžeme dát kačírek, nebo plastový povrch.
p. Lapčík – Máte hodně druhů povrchů ploch – jak jsou řešeny přechody?
Firma – Betonový obrubník.
Občanka – Jaký je rozdíl mezi kačírkem a plastovým povrchem. Co je lepší? Nebyl by lepší
plastový obrubník? Nebyl by lepší celý plastový povrch?
Firma – Je to o ceně. Kačírek – jsou oblázky. Kačírek je levnější.
Občanka – Rozpočet je využitý celý?
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Firma – Je vyčerpaný celý.
Občanka – Nešlo by změnit beton. Obrubník za plast?
Firma – Muselo by se něco změnit.
Občan – Jsou i jiné varianty kolotoče?
Firma – Variant lze nabídnout více.
•

Prezentace firmy Brnk Aleš Brückner

Přináším dva návrhy.
1. návrh - prvek k lezení – hrad z plastu. Klouzačka, vinylové sítě. Houpadlo – klaun
z tvrzeného plastu, lezecká stěna z modřínového dřeva. Houpačka – ptačí hnízdo, další lezecký
prvek od 3 do 7 let, kolotoč s ohradou. Houpadlo pro 1 dítě – koník, kyvadlová houpačka pro
dva – 2x, dřevěná lavička pro rodiče. Dopadový povrch kačírek a tráva.
Druhý návrh má dopadovou plochu – pryžová plocha.
Dotazy
p. Lapčík – Kolotoč – je na trávě. Máte variantu?
Firma – Kolotoč – pryžová dlažba by byla lepší. Šel by i kačírek.
p. Lapčík – Jak ukotvujete pryžovou dlažbu?
Firma – Štěrk, pomocí kolíku a lepíme. Dvě vrstvy štěrku.
Lapčík – Nebude se vlnit?
Firma – Nestalo se tak. To je postup výrobce.
p. Lapčík – Pod kačírek – textil? Z čeho jsou obrubníky?
Firma – Zahradní obrubník - beton. Záruční doba – 10 let, na povrchovou úpravu – pět let. Jsme
firma z Kopřivnice.
Občanka – Pryžová dlažba – neklouže?
Firma – Životnost – v Německu se používá 20 let.
Občan – Kolik dětí se vleze na ptačí hnízdo?
Firma – Dvě.
•

Prezentace firmy Hřiště, s. r. o.

Firma se dětským hřištím věnuje 10 let. Postavili jsem více než 600 venkovních a interiérových
dětských hřišť. Děláme ze všech druhů materiálů – kov, dřevo, plast. Multifunkční sestava
Kronos IV, vahadlové houpačky. Herní prvky z ocele a plastových prvků. Firma navýšila svou
nabídku o dva herní prvky. Pružinové houpadla – dvě – parník, brouka. Představil druhý návrh –
z akátového dřeva v kombinaci s kovem a plastem. Kolotoč má pryžovou podestu.
Dotazy
p. Lapčík – Kolotoč – jaký má podklad?
Firma – Litá guma, pryžová dlaždice, kačírek.
p. Lapčík – Pod kolotoč dáváte jaký materiál?
Firma – Zhutníme, kačírek, obrubníky?
p. Lapčík – Obrubníky z jakých materiálů?
Firma – Zahradní obrubník. Na akátové hřiště – akátové obrubníky, Kolem pryžové plochy –
pryžové obrubníky?
p. Lapčík - Údržba – nutnost dotahování správcem – jak máte nastaven servis?
Firma - Nabízíme servis. Jednou za rok. Šrouby – jsou zakryté krytkami.
p. Lapčík – Údržba – je součástí nabídky?
Firma – Je to součástí nabídky. Ale není vyčísleno
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Občanka – Dopadová plocha – co je navrženo? Jaké máte zkušenosti, co se dle vás lepší?
Firma – Dle mě je i z hlediska údržby i bezpečnosti nejlepší guma. Jinak se dává z 80 %
kačírek. Z bezpečnostního hlediska nevidím velký rozdíl mezi kačírkem a gumou. Ke kačírku
jsme plastový obrubník nedělali.
Občanka – Byla vyčerpána celá částka?
Firma – U kovu – byla, u akátu nebyla. Z hlediska prostoru se tam toho nevejde.
p. Šmíd – Neřešili jsme plochy u kolotoče, u skluzavek. To musíme dořešit. Je to z důvodu
bezpečnosti. To se domluví až s vítězným uchazečem.
•

Výsledky hlasování (seřazeno dle počtu hlasů)

Nabídka č. 5 – Hřiště, s. r. o. – 7 hlasů
Nabídka č. 3 – Sport Club, s. r. o. – 4 hlasy
Nabídka č. 4 – Brnk Aleš Brückner – 2 hlasy
Nabídka č. 2 – Saternus dětská hřiště, s. r. o. – 1 hlas
Nabídka č. 1 – Global sport ČUPA, s. r. o. – 0
•

Co bude dál?

Místostarostka Rysová poděkovala přítomným rodičům, kteří přišli. Je to velmi dobré a pro nás i
zajímavé vidět bezprostřední reakce rodičů na návrhy firem. Děkuji také firmám – asi to není
obvyklé, abyste prezentovali své návrhy, ale určitě to bude také pro vás přínosem. Zítra se
sejde výběrová komise – bude mít před sebou vaše nabídky a doporučení rodičů, na které bude
brán ohled. Konečné slovo bude mít příští týden rada města. Doufám, že v létě začneme stavět
a slavnostní otevření by mělo proběhnout 8. září. Doufám, že to vše stihneme a vítězné firmě
patří přání, ať ji neprší a hřiště stihne dostavit včas. V září na slavnostním otevření
nashledanou.
Zapsala: Dana Hoďáková
Vyhodnocení evaluačních dotazníků
Účel: sběr námětů k vylepšení setkávání s veřejností
Vyplnění dotazníků je dobrovolné
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s čím jste byl/a na
jednání spokojena?

s čím jste nebyl/a spokojena, jaké
změny doporučujete?

Průběh
Tradičně kvalitní výkon
Ivany Raškové Malá účast občanů
pochvala
Celkem to ušlo
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Celkové vyhodnocení akce

místo
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1,0
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akce

1,6
Tj. 35 %
vyplněno 7 přítomných
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Přítomní ohodnotili jednání známkou 1,3.
(na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 znamená výborně a nejhorší známka může
být 5 – nedostatečně)
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