MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Oddělení vnějších vztahů
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Mgr. Lucie Petříčková / OVV
TELEFON:
556 879 439
E-MAIL:
lucie.petrickova@koprivnice.cz
DATUM:

Starosta

13.12.2013

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

Publikace Centrum města Kopřivnice

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:
Kamil Mrva Architects, s. r. o.
se sídlem Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice
IČ: 28647611 , DIČ: CZ28647611

Celková cena zakázky včetně DPH:
166 980 Kč

Odůvodnění:
V roce 2013 dopracovalo dvanáct studentů architektury VUT Brno, pod vedením Ing. arch. Kamila Mrvy,
Ph.D., své diplomní projekty na téma Kulturní centrum Kopřivnice. Ty prezentovaly vize budoucí podoby
kopřivnického centra a navrhovaly možná řešení jednotlivých lokalit. Ve spolupráci s městem Kopřivnice
byla v říjnu 2013 uspořádána výstava, která tyto vize představila široké veřejnosti a nastartovala debatu
o budoucí rekonstrukci kopřivnického centra.
Výstupem z úspěšné výstavy bude publikace, která přiblíží historii centra a představí architektonické
vize jeho možné budoucí podoby. Stěžejní částí bude prezentace řešení jednotlivých lokalit pomocí
výkresů, schémat a vizualizací zpracovaných v rámci diplomních projektů studentů architektury VUT
Brno. Dílo bude obsahovat také rozbor jednotlivých přístupů k přestavbě centra a zhodnocení jejich
předpokládaného vlivu na rozvoj města. Materiál bude sloužit jako reprezentativní propagační publikace
města, která může být zdrojem inspirace při dalších debatách o budoucí podobě centra. Vydání publikace
je v souladu s marketingovou strategií města a podpořili jej členové Marketingové pracovní skupiny.
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Oddělení vnějších vztahů
Vzhledem k tomu, že společnost Kamil Mrva Architekts, s. r. o., spolupracovala se studenty při tvorbě
jejich vizí a má k dispozici veškeré potřebné podklady pro tvorbu publikace, doporučuje oddělení vnějších
vztahů schválení návrhu na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10. vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
a zadání veřejné zakázky na vyhotovení publikace jednomu uchazeči.
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