MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Doplňující informace k veřejné zakázce
1. Údaje o veřejné zakázce:
Název veřejné
zakázky

„Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice včetně rozboru
vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické studie v rámci
projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Specifikace
zakázky

Uzavžené zadávací řízení,
dle vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 čl. 5, odst. 3
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Zadavatel

Zastoupeno: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucí odboru rozvoje města
Kontaktní osoba: Ivana Rašková, DiS., koordinátorka Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21

2. Zdůvodnění doplnění informací

Městskému úřadu Kopřivnice byly dne 24. 7. 2012 doručeny doplňující dotazy k výše
uvedené vyhlášené veřejné zakázce. Dle zákona zákona č. 137/2006 Sb. dále
zveřejňujeme jak dotaz v plném znění, tak odpověď zaslanou tazateli a všem
uchazečům ze zveřejněného seznamu oslovených.
3. Odpověď v plném znění

Dobrý den,
Městskému úřadu Kopřivnice byly dne 24. 7. 2012 doručeny doplňující dotazy k
vyhlášené veřejné zakázce "Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice
včetně rozboru vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické studie v
rámci projektu Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice."
Dle zákona č. 137/2006 Sb. zasíláme dodatečné dotazy (celé znění viz mail
níže) včetně odpovědí.
Uchazeč požádal o dovysvětlení následujících tří bodů:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
1) bod 2.1.b.viii - struktura domácností dle výše příjmu
2) bod 2.1.e - prognóza věkového složení obyvatelstva v horizontu 30 let
3) dob 2.2.c1 - zmapování současného bydlení v Kopřivnici dle cílových skupin...
Ad 1) Prakticky všechny informace o demografii a složení domácností jsou dostupné ze
statistik MÚ či ČSÚ. Bohužel struktura domácností dle výše příjmu za město Kopřivnici
neexistuje. Jediným možným způsobem jak ji zjistit je realizace reprezentativního
průzkumu mezi obyvateli. Cena takového průzkumu je cca 100 tis. Kč a to mi přijde
neadekvátní kvůli jedné otázce. Moje otázky tedy zní:
a) Realizovali jste v minulosti nějaký průzkum, ze kterého by šla tato informace zjistit?
Odpověď: Město Kopřivnice má k dispozici z ledna 2001 zpracovaný dokument "Sonda
do veřejného mínění občanů Kopřivnice", viz:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice Na této adrese jsou k
dispozici další již zpracované dokumenty.
b) Pokud ne, máte zájem o realizaci podobného průzkumu? Odpověď: Uchazeč
předloží jako součást nabídky Návrh struktury a způsobu zpracování předmětu díla
(dále jen "Návrh"), který bude zároveň posuzován v rámci hodnocení ekonomické
výhodnosti nabídky. Předpokládáme že v rámci tohoto návrhu uchazeč popíše mj.
metody, postupy a prostředky k naplnění předmětu díla. Je na uchazeči, jakou formu
zjišťování dat zvolí k tomu, aby splnil předmět zakázky. Zvolenou metodu popíše v
rámci požadovaného "Návrhu"
c) Jak je pro Vaše další rozhodování důležitá tato otázka? Může město/skupina pro
komunitní plánování s touto informací v reálu něco udělat? Odpověď: Ano otázka je pro
nás důležitá. Tato informace může ovlivnit ceny veřejných služeb, ať již sociálních či
stanovení např. výše vstupného na sportoviště či kulturní akce. Dále může ovlivnit např.
nastavování výše nájmů v obecních bytech a ubytovnách a pod. S informací se bude
pracovat při plánování dalšího rozvoje ve městě, právě s ohledem na ekonomické
možnosti domácností (např. rozsah sociálních služeb, rozsah a způsob sociálního
bydlení apod.). Zároveň se domníváme, že tato informace je důležitá pro zpracovatele z
hlediska formulace budoucích doporučení ve vztahu 2. části předmětu díla - Rozbor
vybavenosti města sociální infrastrukturou včetně doporučení z hlediska jejich budoucí
kapacitní využitelnosti/udržitelnosti s ohledem na výstupy části 2.1.
Ad 2) Prognóza v horizontu 30 let - matematicky lze namodelovat prognózu nekonečně
dlouhou, nicméně rozumný horizont z pohledu spolehlivosti považuji na úrovni obce do
15 let. Doporučuji proto horizont zkrátit. Odpověď: Obsah a rozsah předmětu zůstává
nezměněn.
Ad 3) Jak byl míněn bod Zmapování současného bydlení v Kopřivnici dle cílových
skupin...? Existují k tomu na MÚ nějaké podklady? Určitě existují podklady o dávkách
hmotné nouze a o příspěvku na bydlení, které až do konce roku 2011 zpravoval MÚ.
Nebo tento bod směřoval k analýze sociálního bydlení v majetku města? Odpověď:
Cílové skupiny jsou uvedeny v závorce u daného bodu; chceme tímto bodem zjistit, jaké
možnosti bydlení pro tyto cílové skupiny v Kopřivnici existují v současnosti (město není
vlastníkem celého bytového fondu ve městě); je to potřebné pro plánování dalších
postupů při zajišťování bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Na MÚ existují statistiky o
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počtech vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení) do konce roku 2011. Příspěvek na bydlení byl a stále je vyplácen Kontaktním
místem SSP Úřadu práce, kde je na požádání možné tyto statistiky získat, vč. dávek
pomoci v hmotné nouzi od roku 2012. Tento bod směřuje i na zmapování konkurenční
nabídky na trhu v bytové oblasti na území celého města Kopřivnice (tedy v soukromém
či jiném vlastnictví).

Pěkný zbytek dne.
Ivana Rašková
Koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
ivana.raskova@koprivnice.cz
mobil: 731 134 199, tel.: 556 879 671
http://zdravemesto.koprivnice.org
http://www.koprivnice.cz
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout!Šetřeme naše životní prostředí!
4. Dotaz v plném znění

Vážená paní Rašková,
na základě našeho telefonátu se pokusím sepsat dotazy k obsahové části výběrového
řízení k zakázce Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice..."
Nejdříve bych chtěl ještě podotknot, že výzkumy a analýzy pro municipality realizujeme
relativně často - např. MČ Praha Zbraslav, MČ Praha Letňany, MČ Praha Kbely, Mladá
Boleslav, Jesenice, Semily či několik v Ústeckém kraji.
Bod dva zadávací dokomentace (obsah) je mi jasný až na 3 body:
1) bod 2.1.b.viii - struktura domácností dle výše příjmu
2) bod 2.1.e - prognóza věkového složení obyvatelstva v horizontu 30 let
3) dob 2.2.c1 - zmapování současného bydlení v Kopřivnici dle cílových skupin...
Ad 1) Prakticky všechny informace o demografii a složení domácností jsou dostupné ze
statistik MÚ či ČSÚ. Bohužel struktura domácností dle výše příjmu za město Kopřivnici
neexistuje. Jediným možným způsobem jak ji zjistit je realizace reprezentativního
průzkumu mezi obyvateli. Cena takového průzkumu je cca 100 tis. Kč a to mi přijde
neadekvátní kvůli jedné otázce. Moje otázky tedy zní:
a) Realizovali jste v minulosti nějaký průzkum, ze kterého by šla tato informace zjistit?
b) Pokud ne, máte zájem o realizaci podobného průzkumu?
c) Jak je pro Vaše další rozhodování důležitá tato otázka? Může město/skupina pro
komunitní plánování s touto informací v reálu něco udělat?
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Ad 2) Prognóza v horizontu 30 let - matematicky lze namodelovat prognózu nekonečně
dlouhou, nicméně rozumný horizont z pohledu spolehlivosti považuji na úrovni obce do
15 let. Doporučuji proto horizont zkrátit.
Ad 3) Jak byl míněn bod Zmapování současného bydlení v Kopřivnici dle cílových
skupin...? Existují k tomu na MÚ nějaké podklady? Určitě existují podklady o dávkách
hmotné nouze a o příspěvku na bydlení, které až do konce roku 2011 zpravoval MÚ.
Nebo tento bod směřoval k analýze sociálního bydlení v majetku města?
Předem děkuji za odpověď a těším se na případnou budoucí spolupráci.
S pozdravem
Tomáš Soukup
PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
Výzkumy Soukup
Šmeralova 4
170 00 Praha
http://www.vyzkumysoukup.cz/
e-mail: tsoukup@vyzkumysoukup.cz
tel: +420 739 358 697
Dokument vytvořen 25. 7. 2012.

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města

Digitálně podepsal Ing. Ivan Viskupič
Datum: 25.07.2012 15:24:24 +02:00
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