Veřejné projednání
24. 6. 2009
15:00 hod
Dům dětí a mládeže Kopřivnice
Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 23 osob.
Přítomní: dle prezenční listiny
Program veřejného projednání:
• Registrace účastníků, dotazníky k VP
• Zahájení
o shrnutí předchozích kroků
o seznámení s výběrovým řízením
o představení doručených nabídek
• Hlasování
• Shrnutí – závěr
Po uvítání všech přítomných Koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Ivanou Raškovou byli přítomní seznámeni s dosavadním průběhem událostí týkající se
skateparku.
Shrnutí předchozích kroků:
14. únor 2008 – (43) setkání svoláno na podnět Dětského zastupitelstva, které v rámci
své činnosti zorganizovalo dotazníkové šetření. Z tohoto šetření vzešel požadavek na
řešení stávajícího areálu skateparku Kopřivnice
Cíl jednání: Zjistit
Co je hlavním problémem? Co by se mělo změnit? Co by se
mělo prioritně řešit? Jaké vnímají uživatelé chyby?
Výsledek jednání:
1.
2.
3.
4.

návrh na nový skatepark v hale
stávající skatepark je z kopce
chybějící zastřešení
malý prostor

Další: špatné vybavení, překážky by neměly být z plechu ale z překližky, navazující
překážky pro možnost pořádání závodů a soutěží, oslovit uživatele skateparku při
plánování budoucího stavu …
5. listopad 2008 – (55) setkání svoláno jako navazující.
Seznámení s výsledkem jednání s Tatrou – přestěhování do haly není možné. Návrh
uživatelů - nechat firmám, ať udělají návrhy na celkový skatepark …. nepotřebují lavičky,
hlavně překážky … následně svolat opět jednání, kde se k nim uživatelé budou moci
vyjádřit a pomohou tak vybrat konečného dodavatele.

Seznámení s výběrovým řízením:
Předmět zakázky: dodávka a rozmístění překážek do stávajícího areálu kolečkových
sportů v Kopřivnici.
Vyhlášení výběrového řízení: 8. 6. 2009, osloveno 5 firem (šestá reagovala sama).
•
•
•

•

Cílový stav vybavení areálu překážkami bude realizován ve 3. etapách. Každá
z časových etap musí být samostatně funkční.
Finanční limit pro 1. etapu je 700 tis. Kč včetně DPH a to včetně dopravy a
montáže.
Kritérium koncepční návrh řešení, estetická a technická úroveň jednotlivých etap
a cílového řešení, technické a materiálové řešení jednotlivých etap a cílového
řešení s ohledem na životnost překážek a eliminaci výsledné hladiny hluku bude
hodnoceno zadavatelem ve spolupráci se zástupci budoucích uživatelů na tomto
veřejném projednání.
Termín otevření areálu: 1. 8. 2009

Představení došlých nabídek:
Následně byly přítomným představeny grafické podklady zaslané třemi firmami, které
předložily své nabídky. Zároveň byli uživatelé seznámeni se skutečností, že toto
výběrové řízení bude s velkou pravděpodobností zrušeno, jelikož ani jedna ze tří
firem, které předložily své nabídky nedodržela pravidla výzvy a s největší
pravděpodobností bude vyhlášeno nové výběrové řízení. O tom, zdali bude toto výběrové
řízení zrušeno či ne a jaký bude další postup bude rozhodovat na svém zasedání rada
města 30. 6. 2009.
Jelikož ale bylo veřejné projednání svoláno již v průběhu výzvy, ještě před tím, než byly
známy výsledky, bylo rozhodnuto, že veřejné projednání se rušit nebude a jednání, kde
se uživatelé mohou k jednotlivým návrhům vyjádřit bude. Následovalo hlasování.
Výsledky:
Hydro Gas Manufacture, s.r.o, (FIVERAMPS)

0 hlasů

Mystic constructions

19 hlasů

WoodMakers, s. r. o.,

0 hlasů

Uživatelé zvolili jednohlasně jako nejvhodnější nabídku firmy Mystic constructions.

Po hlasování následovalo několik dotazů:
Ing. Josef Jalůvka: Mohu se zeptat, proč jste všichni zvolili tuto jednu firmu? Znáte někdo
produkty této firmy, nebo se vám návrh jen nejvíce líbil?
Odpověď: Jsou nejlepší! Dělali i skatepark v Příboře. Jejich nabídka vypadá prostě
nejlépe.
Otázka: Uvažovali jste i o nějakých nových překážkách pro „parkouristy“?
Odpověď: Víme, že i parkouristé by chtěli areál využívat, ale ve výzvě byly
překážky specifikovány prioritně pro skateboarding s ohledem na bike a in-line.
Využili jsme toho, že se objevil dotační program na „skateboardobé překážky“,
které mohou být z dotace financovány.
Dne: 24.6. 2009
Zapsala: Ivana Rašková
Odbor rozvoje města

