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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMO Plzeň 1 dne: 12. 4. 2017
Ve věci:

Veřejné zakázky zadané jednomu dodavateli bez písemné výzvy v souladu s
článkem III., část B, bod 18 Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro
zadávání veřejných zakázek: Zadání veřejné zakázky dle části B, bodu 18
Pravidel Rady MO Plzeň 1 a uzavření smlouvy se spolkem Pěstuj prostor,
z.s.
Na základě usnesení ZMO Plzeň 1 č. 257 ze dne 22. 6. 2016 byla vyhlášena architektonická
soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni dne 29. 8. 2016. V souladu se soutěžními
podmínkami bylo doručeno do konce soutěžní lhůty 5 návrhů, které hodnotila odborná porota.
Porota konstatovala, že soutěž splnila svůj účel a její výsledky vytváří pro vyhlašovatele
podmínky pro úspěšnou přípravu a realizaci kvalitního veřejného prostoru. Od začátku
záměru proměny vnitrobloku Krašovská spolupracuje s MO Plzeň 1 spolek Pěstuj prostor, z.s.
na základě smluvního ujednání (smlouva č. 2015/002513), které skončilo architektonickou
soutěží. Vzhledem k dalšímu vývoji záměru proměny vnitrobloku Krašovská - pořádání
vernisáže výstavy návrhů, veřejné plánovací besedy, pořádání zahradních slavností
v Krašovské a především participace s občany byla uzavřena smlouva č. 2017/000636 o
poskytování služeb se spolkem Pěstuj prostor, z.s., jejímž předmětem je spolupráce na záměru
proměny vnitrobloku Krašovská v letech 2017 a 2018. Rozsah záměru je:
Výstava soutěžních návrhů a besedy s architekty – příprava velkoplošné
prezentace architektonické soutěže v exteriéru formou výstavy architektonické
soutěže, zajištění grafické přípravy panelů, tisk a instalaci nových polepů na výstavní
panely, 2 x plánovací beseda občanů s architekty a sociologem, vyhodnocení besedy,
zpracování výstupu, pomoc s formulací případné úpravy zadání pro architekta,
zajištění spolupráce sociologa na besedy a rozhovory s lidmi na vernisáži, zajištění
fotografa na fotodokumentaci akcí a grafika tisk pozvánky na jednotlivé akce.
Spolupráce na přípravě programu a koordinaci Krašovské zahradní slavnosti
pořádané v roce 2017 a v roce 2018 – spolupráce na přípravě dramaturgie a
programové náplně Krašovské zahradní slavnosti (tj. společenské akce pro širokou
veřejnost, která je součástí projektu Proměny vnitrobloku Krašovská v Plzni) a
organizaci akce, zajištění fotografa na fotodokumentaci slavnosti, grafickou přípravu
propagace akce (tj. plakátu a příp. letáku) včetně tisku této propagace, přistavení
chemické toalety a případně další nezbytně nutnou spolupráci na základě výzvy
objednatele.
Poradenství – odborné poradenství při realizaci projektu podle potřeby a zajištění
další organizační činnosti během projektu, spolupráce na prezentaci jednotlivých
akcí apod. (v rozsahu 40 hodin).
Finanční částky za jednotlivé akce záměru sjednané na základě smlouvy č.2017/000636
jsou tyto:
•

Výstava soutěžních návrhů a besedy s architekty - 88 000,- Kč

•

Krašovská zahradní slavnost v roce 2017 – 30 000,- Kč

•

Krašovská zahradní slavnost v roce 2018 – 30 000,- Kč

•

Poradenství – 12 000,- Kč

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na
dobu určitou, do 31. 12. 2018.
Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtu MO Plzeň 1, OD PA 3745, položky 5169 – nákup
ostatních služeb.
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