Po vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže bylo v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a s podmínkami architektonické soutěže vyhlášeno tzv. jednací řízení bez
uveřejnění na veřejnou zakázku: „Nová základní škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace,
inženýrská činnost, autorský dozor“, kde byly k jednání vyzvány všechny tři vítězné architektonické
týmy. Po jednání byl vítězný kanadský tým vyzván k podání cenové nabídky dle stanovených
smluvních podmínek.
Nabídka od vítězné firmy Pelletier de Fontenay, 100-6630 Hutchinson, Montréal, Quebec, Canada
H2V 4E1 byla podána (16.262.000 Kč bez DPH, což je maximální možná cena uvedená v podmínkách
jednacího řízení bez uveřejnění, která byla stanovena jako průměrná cena z podaných návrhů
z mezinárodní architektonické soutěže). Jednací řízení bez uveřejnění není v těchto dnech ještě
ukončeno. Důvodem je administrativní náročnost vzhledem k zahraničnímu účastníku. O dalším
vývoji vzniku nové Svazkové základní školy budete informováni.
Na závěr mi dovolte ještě poznámku.
Velký úspěch a ohlas mezinárodní architektonické soutěže, které se zúčastnilo 108 týmů z 38 zemí ze
čtyř kontinentů, byl zapříčiněn jednak dobrým zadáním, ale dle ohlasu účastníků (zvláště
zahraničních) osobou zadavatele – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ „LOŠBATES“. Právě to je zaujalo a
podnítilo k účasti. Že obce byly schopny se domluvit, vytvořit svazek za účelem výstavby školy, která
by měla být centrem komunitního života našich obcí.
Pevně věřím, pokud se podaří udržet soudržnost Svazku a její členské obce potáhnou za jeden provaz,
překonáme všechny překážky a potíže. A že výsledkem této nelehké práce bude nová Svazková
základní škola LOŠBATES, jejíž otevření plánujeme na 1. 9. 2021 nebo 1. 9. 2022.
Protože k základním povinnostem obcí patří zajištění školní docházky, musí obce najít prostředky na
realizaci školy. I vzhledem k tomu, že je plánován další rozvoj obcí a tím příliv nových obyvatel. Není
jiná alternativa. I přes případnou dohodu s obcí Mukařov, bude technická kapacita jejich základní
školy brzy naplněna a jiná vhodná škola v okolí není.
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