Zápis
z jednání rozšířené triády komunitního plánování konaného dne 09.07.2008 v budově
Městského úřadu Studénka
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1) Otevírání obálek s nabídkami firem na zpracování komunitního plánu
2) Obsah smlouvy pro zpracování komunitního plánu
3) Závěr

Jednání rozšířené triády zahájila ve 13:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Svobodová seznámila členy rozšířené triády s tím, kdy a za jakých podmínek
bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování komunitního plánu. Výběrové řízení bylo
připraveno a zveřejněno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Písemně byly osloveny 4 firmy, které se zpracováním plánů sociálních služeb metodu
komunitního plánování zabývají. Výběrové řízení bylo zveřejněno na internetových stránkách
města. Na nabídku reagoval pouze Institut komunitního rozvoje z Ostravy (dále jen IKOR).
ad 2) Ve 13:10 hodin byla nabídka firmy IKOR otevřena. Všichni členové rozšířené triády
se shodli na tom, že podmínky, za kterých firma IKOR zpracuje komunitní plán, splňuje
všechny požadavky výběrového řízení. Cena, kterou firma požaduje, byla rovněž členy
rozšířené triády akceptována. Firma IKOR žádá za zpracování díla částku nižší, než byla
plánována v rozpočtu města. Termín dokončení díla byl v nabídce stanoven na 31.09.2008.
ad 3) Členové rozšíření triády se předběžně dohodli na podmínkách, za kterých bude s firmou
IKOR uzavřena smlouva o dílo na zpracování komunitního plánu. Kromě obvyklých
náležitostí bude smlouva obsahovat seznam a časový harmonogram jednotlivých úkonů
a jejich finanční ocenění. Dílo bude na základě smlouvy zpracováváno v několika dílčích
etapách a předkládáno zadavateli ke konzultacím a schválení. Před podpisem smlouvy o dílo
bude tato zaslána vedoucím pracovních skupin k připomínkování.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová poděkovala přítomným členům rozšířené triády za jejich účast,
návrhy a připomínky.
Pracovní jednání bylo ukončeno ve 13:55 hodin.
Ve Studénce 21.07.2008
Zapsala: Alena Pavlíková v. r.
koordinátor komunitního plánování

