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Rada města Kopřivnice

Návrh na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 4. vnitroorganizační směrnice č. 2/2011
Název veřejné zakázky

Výroba a odbavování zpravodajských segmentů o dění ve městě

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (zakázka

Zadavatel

na dodávky a služby)

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 2/2011 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152
IČ: 60318988, DIČ: CZ60318988

Celková cena zakázky včetně DPH:

1 728 000 Kč
(432 000 Kč/rok)

Odůvodnění:
KTK je společnost ve 100% vlastnictví města a jedním z hlavních důvodů pro její založení bylo právě
zajištění informovanosti místních obyvatel o dění ve městě. V současné době poskytuje KTK provázanou
strukturu informování místního obyvatelstva prostřednictvím televizního vysílání, hromadné e-mailové
korespondence, vysílání prostřednictvím internetu a také archivu na internetových stránkách. Mimo to
zajišťuje přímé přenosy hlášení městského rozhlasu prostřednictvím televizního vysílání.
KTK je vlastníkem distribuční sítě a odbavovací technologie a připravuje realizaci vysílače na Bílé hoře.
Město má zájem na tom, aby se informace o dění ve městě dostaly právě do vysílání KTK, neboť
společnost má v současné době téměř 7 tisíc aktivních zásuvek a stabilní diváckou základnu. V případě
zadání zakázky jinému dodavateli by tento dodavatel muset s KTK uzavřít smlouvu o odbavování
prostřednictvím jejích distribučních sítí, což by vedlo k zvýšení nákladů dodavatele, a potažmo také
zvýšení smluvní ceny, kterou město dodavateli zaplatí.
Předmětem stávající smlouvy s KTK je výroba a odbavování zpravodajských segmentů v délce minimálně
900 sekund. Zpravodajský magazín KTK je v současné době mnohem delší a nabízí spoustu rubrik i nad
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rámec stávající smlouvy. Zadáním zakázky jinému dodavateli by mohlo dojít ke snížení zavedeného
standardu a zhoršení informovanosti občanů ve městě.
Na základě srovnání s obdobným plněním v jiných městech je nabídka KTK pro město ekonomicky
výhodná.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
29.03.2012, číslo usnesení 1313
Datum: 29.03.2012

podpis starosty
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