MĚSTO VODŃANY
VYHLAŠUJE
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řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno zákonem
č. 109/2001 Sb.

VEŘEJNOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

VODŇANY
OBNOVA KULTURNÍHO DOMU
a vydává k tomu tyto

SOUTĚŽNÍ
PODMÍNKY
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1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
NÁZEV: MĚSTO VODŇANY
Sídlo: Nám. Svobody 18/1, 389 01 Vodňany
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Viktor Blaščák, starosta města
Tel.: 383 379 100
E-mail: blascak@muvodnany.cz
IČ: 00251984
DIČ: CZ00251984
1.2. Zpracovatelé soutěžních podmínek
PhDr. Allan Gintel
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, Tel.: 220 380 411, fax: 220 380 354
E-mail: allan.gintel@cenapp.cz
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Adresa: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5, Tel.: 737 239 670
E-mail: hradecny@hsharchitekti.cz
1.3. Sekretář soutěže
PhDr. Marta El Bournová
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411, 724 085 334
E-mail: marta.elb@cenapp.cz

1.5. Sekretariát soutěže
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s.,
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, Tel.: 220 380 411
E-mailová adresa pro registraci: info@cenapp.cz

2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je ideové architektonické řešení městského kulturního domu
ve Vodňanech. Specifikace zadání se nachází v příloze těchto soutěžních podmínek.
2.2. Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější, nejkvalitnější a nejzajímavější řešení zadání
uvedeného v příloze těchto soutěžních podmínek.
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1.4. Přezkušovatel soutěžních návrhů
Ing. Jiří Kubát
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411, 724 340 556
E-mail: info@cenapp.cz

Na základě výsledků soutěže porota doporučí vyhlašovateli oceněné návrhy k realizaci.
Autorům doporučených soutěžních návrhů může být zadáno zpracování navazujících stupňů
projektové dokumentace (tzn. dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace
pro provedení stavby) a výkon autorského dozoru v jednacím řízení bez uveřejnění podle
ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Druh soutěže
Podle předmětu řešení: architektonická
Podle okruhu účastníků: veřejná – anonymní
Podle počtu vyhlášených kol: jednokolová
Podle záměru řešení: ideová

3.2. Den vyhlášení soutěže
Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže.
Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu 12.1. soutěžních podmínek. Tímto
dnem začíná běžet soutěžní lhůta.
3.3. Forma vyhlášení soutěže
Soutěž se vyhlašuje veřejným oznámením v tisku a na internetových stránkách České komory
architektů (www.cka.cc), na internetových stránkách vyhlašovatele (www.vodnany.eu)
a na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře o.p.s. (www.cenapp.cz).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které
splňují tyto další podmínky:
a) nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními
nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže
a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty,
přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito
budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy
zastupitelských a správních orgánů;
d) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo
disciplinární opatření);
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e) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo autorizovanými inženýry
v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského
státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo;
4.2. Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů
4.2.1. Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz. odstavec 6.4. těchto soutěžních podmínek).
4.2.2. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení,
musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až e),
4.2.3. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí tato
právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě v platném znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast
autorizovaných osob v těchto společnostech, a to v oborech dle odstavce 4.1.e těchto
Soutěžních podmínek. V tomto případě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 4.1.e
těchto Soutěžních podmínek autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle
zákona 360/1992 Sb. v platném znění.
4.2.4. Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže
předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající
splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. d) a e), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě.

4.4. Jazyk soutěže a právní řád
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného
v České republice.

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY
5.1. Poskytování soutěžních podkladů
5.1.1. Soutěžní podklady poskytované soutěžícím
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady
ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou poskytovány účastníkům prostřednictvím webových
stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) po provedené registraci.
5.1.2. Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této
architektonické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí
osobou. Po dohodě může dojít ke změně formátu vydaných dat.
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4.3. Dotazy
Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem 12.4. soutěžních podmínek podávat
dotazy, a to písemně nebo elektronicky na adresu marta.elb@cenapp.cz. Všechny dotazy
a odpovědi budou postupně vyvěšovány na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře
(www.cenapp.cz), a to ve lhůtě stanovené v bodu 12.5. soutěžních podmínek.

5.1.3. Seznam poskytovaných podkladů:
Veřejně dostupné:
- soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz)
Jen pro zaregistrované účastníky:
Závazné
a) soutěžní zadání
b) digitální foto s vyznačením stanoviště určeného i výškopisně pro zákres návrhu
c) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000)
d) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 doplněná o výškopis, případně
technická mapa 1:500
e) ortofotomapa nebo jiná letecká fotografie
f) rozvinuté pohledy s okolím řešeného prostoru 1:200 nebo digitální fotodokumentace
okolí řešeného prostoru.
5.2. Registrace, vyzvednutí soutěžních dokumentů
Žádosti o vstup do soutěže se předkládají písemně sekretariátu soutěže, nejpozději však
do 6. dubna 2012 poštou nebo e-mailem. Žádost musí obsahovat:
n

jméno a příjmení individuálního soutěžícího nebo představitele soutěžícího týmu,

n

úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, e-mailové a poštovní adresy.

Soutěžní podklady (5.1.) si lze stáhnout z webových stránek Společnosti Petra Parléře
(www.cenapp.cz). Tyto budou zpřístupněny pouze registrovaným
účastníkům prostřednictvím přístupového kódu, který poskytne
sekretariát soutěže.

6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU,
JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA
6.1. Grafická část
Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat tři výkresy formátu A1 obsahující:
a) výkres situace 1:500 a širších vztahů,
b) půdorysy všech podlaží 1:200,
c) min. 2 řezy 1:200,
d) fasády 1:200,
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e) vizualizace exteriéru a interiéru,
f) zákres do fotografie.
Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres, jímž bude
doloženo hmotové a architektonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Grafická část
soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. Připouští se černobílé i barevné
provedení. Výkresy budou nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely
tloušZky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto
soutěžních podmínek.
6.2. Textová část
Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 3 stran formátu A4 a musí
obsahovat:
a) zásady řešení území v širších souvislostech,
b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně
a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek,
c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení,
d) zhodnocení přínosu navrženého řešení,
e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání,
f) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů,
g) seznam příloh.
Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tištěných vyhotoveních. Bude
označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.

a) grafickou část ve formátu pdf (300dpi pro možné publikování soutěžního návrhu),
b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock).
Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem „CD“. Obálka bude označena
způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.
6.4. Obálka nadepsaná „Autor“
Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat:
a) údaje účastníka/účastníků soutěže:
informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/autory návrhu, jména, adresy,
vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení,
popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy,
7
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6.3. Digitální část
Soutěžící dodá 1x CD obsahující:

b) čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.1.,
c) kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže,
d) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky,
e) podepsané prohlášení uvedené v příloze těchto soutěžních podmínek (v případě, že je
účastníkem právnická osoba),
f) čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn dostatek
oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo
na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace a aby podle ní pak mohla být
následně realizována stavba.
Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto
soutěžních podmínek.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí
7.1.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek
(grafická, textová část, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny
rámečkem 3x3 cm pro vepsání identifikačního kódu.
7.1.2. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek
(grafická, textová část, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny
rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící vepíše číslo dle seznamu příloh, který je součástí
textové části.
7.1.3. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek
(grafická, textová část, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny
textem „Vodňany - obnova kulturního domu“.
7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu
7.2.1. Celý soutěžní návrh se předkládá anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí
obsahovat podpis, popis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na
průvodních dokladech, či jiný údaj, který by mohl vést k porušení anonymity.
7.2.2. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou nebo jinou
veřejnou přepravou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
118 00 Praha 1 - Malá Strana , Josefská 6
7.3. Obal soutěžního návrhu
Všechny části soutěžního návrhu (grafická část, textová část, obálka „CD“, obálka „Autor“)
budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Vodňany –
obnova kulturního domu“.
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8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů
8.1.1. Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní den od 9:00 hod. do
12:00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu soutěže (viz 1.5. soutěžních
podmínek).
8.1.2. V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být soutěžní návrh doručen
nejpozději do 14. května 2012 do 12 hodin, tj. poslední den lhůty pro odevzdání
soutěžních návrhů dle čl. 12., odst.12.6. soutěžních podmínek.

9. KRITÉRIA HODNOCENÍ
9.1. Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou
následující:
n kvalita architektonického řešení, jeho komplexnost a úplnost
n originálnost řešení
n soulad funkčnosti, hospodárnosti, investiční a provozní náročnosti
n splnění podmínek zadání
9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže
Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
a) nesplňují obsahové požadavky vypsání,
b) neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek,

d) zřetelně ukazují na porušení anonymity.
Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální
podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je porota povinna dle § 10 odst. 6
Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány
pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.

10. POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
10.1. Řádní členové poroty:
Závislí vzhledem k vyhlašovateli:
Ing. Viktor Blaščák, starosta města
Karel Burda, místostarosta
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c) nedošly v požadovaném termínu,

Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli:
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Doc. akad. arch. Petr Kovář
Ing. arch. Jaroslav Wertig
10.2. Náhradníci poroty rady:
Závislí vzhledem k vyhlašovateli:
Mgr. Pavel Janšta, místostarosta

Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli:
Ing. arch. Eva Špačková
10.3. Odborní znalci
O případném přizvání odborných znalců rozhodne porota po projednání s vyhlašovatelem
soutěže.

11. CENY SOUTĚŽÍCÍM
11.1. Ceny
Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením
zvoleného zadání, budou oceněny celkovou částkou 220 000,- Kč (dvě stě dvacet tisíc
korun), která bude rozdělena takto:
11.1.1. První cena: 120 000,- Kč (jedno sto dvacet tisíc korun),
11.1.2. Druhá cena: 60 000,- Kč (šedesát tisíc korun),
11.1.3. Třetí cena: 40 000,- Kč (čtyřicet tisíc korun).
11.2. Podmínky jiného rozdělení částek na hlavní ceny
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Soutěžního řádu České komory
architektů může porota rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě neudělení cen
v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
11.3. Náležitosti zdanění cen ze soutěže
11.3.1. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku 10 000,- Kč budou
podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci
daně.
11.3.2. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992
Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou
osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
11.4. Termíny vyplacení udělených cen a odměn
Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 30 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků.
10

12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
12.1. Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 13. února 2012.
12.2. Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však jeden den
před skončením soutěže, tj. 13. května 2012, a to na základě registrace.
12.3. Prohlídka budovy
Zájemcům bude umožněna prohlídka budovy, a to v následujících termínech:
v úterý 6. března 2012 od 13:00 hodin a v úterý 17. dubna 2012 od 13:00 hodin
12.4. Lhůta k podání dotazů soutěžícími
Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu
marta.elb@cenapp.cz, do 13. dubna 2012.
12.5. Lhůta k zodpovězení dotazů porotou
Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Ceny Petra Parléře
(www.cenapp.cz) nejpozději do 20. dubna 2012.
12.6. Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návrhů vyhlašovateli
14. května 2012 do 12:00 hod.
12.7. Datum závěrečného zasedání poroty nejpozději 24. května 2012.
12.8. Datum oznámení výsledků soutěže
Soutěžícím bude rozhodnutí poroty oznámeno do 1. června 2012.

13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ

14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
14.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se
soutěžními podmínkami
Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel
soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci poroty a přizvaní znalci, že se seznámili se všemi
podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.
14.2. Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže
a s rozhodnutím poroty.
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Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů.

15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
15.1. Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou
případů uvedených v odstavci 15.2., opět využít v jiném případě.
15.2. Svolení k užití díla pro účely soutěže
Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují
vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže stanovené v bodě 2.2.
těchto soutěžních podmínek. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny
v soutěžních podmínkách, zejména pro následné zpracování projektových prací, je však
vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy mohou být po
ukončení výstavy na požádání vráceny autorům, pokud o to požádají do 21 dnů po oficiálním
vyhlášení výsledků soutěže.
15.3. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí
a s vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
15.4. Souhlas s prezentací soutěžního návrhu v městě vyhlašovatele
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s osobní prezentací zpracované
studie ve městě vyhlašovatele, jehož zadání je předmětem soutěže. Datum a podmínky
prezentace závisí na dohodě mezi městem a zpracovatelem soutěžního návrhu.
15.5. Poskytnutí soutěžních návrhů vyhlašovateli
Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskytnuty vyhlašovateli jen se souhlasem
autorů.
15.6. Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel uspořádá do čtyř měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu
soutěžních návrhů.
15.7. Protokol o jednání a rozhodnutí poroty
15.7.1. O zasedání a jednání poroty, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích se pořizuje
protokol, který obsahuje zejména:
a) zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže,
c)

seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,

d) hodnocení všech soutěžních návrhů,
e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění,
f)

prezenční listiny členů poroty a přítomných znalců z jednotlivých zasedání poroty.
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15.7.2. Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí poroty ověřují svým podpisem všichni
členové poroty. Do protokolu se zaznamenávají odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito
členové výslovně požádají.

16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY POROTY
A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ
Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty na jejím
ustavujícím zasedání a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou
k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže.

17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou dne 3. 2. 2012.
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 6. 2. 2012.
Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
dopisem ze dne 13. 2. 2012, č.j.: 312 - 2012/Ce/TC
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Příloha č. 1
PROHLÁŠENÍ
PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍM VZTAHU ÚČASTNÍKA (PO)
A AUTORA / PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
PROHLAŠUJE, ŽE JE AUTOREM SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU VE SMYSLU § 5 ZÁKONA Č. 121/2000 SB.
(AUTORSKÝ ZÁKON)

Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte)

a/ statutární orgán ve smyslu § 85, § 101, § 133 a § 191 zákona č. 513/1991 Sb.
(obchodní zákoník)

b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte)

podpis
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Příloha č. 2
PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE SOUTĚŽNÍHO ZADÁNÍ
1) V O D Ń A N Y – obnova kulturního domu

Kulturní dům ve Vodňanech by se měl stát:
- živou a viditelnou stavbou, která se postaví po bok radnice, kostela i významných hospod,
která stane se jasným poznávacím bodem i mimo Vodňany. Ale především domem, který bude
patřit obyvatelům Vodňan a který bude dobře sloužit svému účelu. Domem, který pozvedá své
okolí jako partner, aniž by ho arogantně poučoval;
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Současný stav
Kulturní dům ve Vodňanech je omšelá stavba akce Z poloskrytá za stromy parku. Dům s jedním velkým nemotorným sálem pro 400 lidí v sedmitisícovém městě. S podlahou ve sklonu,
napevno přidělanými sedačkami, dobovým obložením a mělkým pódiem, s foyer a řadou
utilitárních přístaveb. Budova usazená bez jasných souvislostí v městském parku nedaleko autobusového a vlakového nádraží i benzinové pumpy, s nejasnou vazbou na náměstí a celé
historické centrum. Dům na vnější straně hradebního okruhu. Dům je dvakrát týdně
poloprázdným kinem, jednou do měsíce divadlem a tu a tam koncertním sálem. Navíc neútulná
kavárna, kancelář brookerů, tělocvična karatistů a aikidistů, mateřské centrum… Omšelý dům
schovaný za stromy parku. Dům, který není vidět.

- živým domem po celý den. Kdy se během odpoledne v klubovnách vystřídá pár spolků
a kroužků, večer proběhne zkouška místní kapely a ve velkém sále, kde odpoledne tančily děti ze
ZUŠ, jsou připraveny rozkládací sedačky pro filmové představení. Domem, kam si celý den můžu
odskočit do kavárny a kde si můžu vypůjčit knihu v knihovně. Domem pořád a pro všechny;
- domem, který ožije a propojí se s (již živým) parkem a s městem.
Stavbu limitují nejen stavební, ale hlavně provozní náklady. Tzn., že hledáme řešení, které
nabídne velkorysý provoz za minimálních energetických a personálních nároků.
Konstrukce:
Hlavní sál je zastřešen prostorovou příhradovou konstrukcí na několika železobetonových
sloupech. Ostatní části objektu zděné s železobetonovými stropy. Dům je částečně podsklepený,
částečně dvoupatrový.
Rámcový stavební program:

1/ blackbox – využitelný jako co největší variabilní divadelní sál, kinosál i taneční sál na plesy,
součástí foyer se šatnou a barem
2/ knihovna (fondy + internet)
3/ klubovny/zkušebny/tréninkové místnosti pro spolkovou činnost (administrovatelná přes
knihovnu, nebo samostatně)
4/ samostatná kavárna
5/ administrativní a technické zázemí
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