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Návrh na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10. vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
Název veřejné zakázky

Dokumentární cyklus Kopřivnice očima pamětníků

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. 5/2012 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Miroslav Hofmann
Obránců míru 400
742 21 Kopřivnice
IČ 63049937
DIČ CZ6511040734

Celková cena zakázky včetně DPH:
432 000 Kč

Odůvodnění:
Město Kopřivnice vydalo v roce 2010 dvojDVD „Město očima pamětníků“. Jde o osmidílný dokumentární
cyklus, který ve vzpomínkách pamětníků zachycuje různé oblasti života ve městě a dokazuje, že má
Kopřivnice velice zajímavou minulost. Cílem projektu bylo vytvořit audiovizuální dílo s trvalou hodnotou
a uchovat střípky kopřivnické historie dalším generacím.
Autorem projektu byl Miroslav Hofmann, kterému práce na cyklu zabrala téměř dva roky natáčení –
během nich autor natočil téměř 5 TB záznamu a nasbíral také spoustu archivních materiálů
(naskenováno bylo asi 85 GB fotografií, kronik a dalších podkladů). V letošním roce předložil Miroslav
Hofmann městu nabídku na vyhotovení dalších dílů zaměřených opět na zajímavé oblasti života v našem
městě. Jelikož se dílo setkalo s velmi kladnými ohlasy mnoha Kopřivničanů, kteří si zmíněné DVD
zakoupili, město by na něj rádo navázalo vydáním dalšího cyklu (resp. dvou čtyřdílných cyklů).
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Oddělení vnějších vztahů
Vzhledem k tomu, že Miroslav Hofmann je autorem projektu a má k dispozici množství nashromážděného
materiálu, díky čemuž je schopen zajistit kontinuitu celého díla, doporučuje oddělení vnějších vztahů
schválení návrhu na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10. vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 a zadání
veřejné zakázky vyhotovení cyklu Miroslavu Hofmannovi.
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