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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7 odst. 11 vnitroorganizační směrnice č. 10/2018,
o veřejných zakázkách malého rozsahu

Název veřejné zakázky

Zpracování studie proveditelnosti projektu Vytvoření
nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových
v Šustalově vile

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (Studie proveditelnosti na základě
smlouvy o dílo)

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Předmětem plnění je vypracování Studie proveditelnosti projektu
„Vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových
v Šustalově vile v Kopřivnici.„
Studie proveditelnosti spočívá ve vytvoření námětu, libreta a technického
scénáře muzejní expozice v budově čp. 226/8, parc. č. 1930 v k. ú.
Kopřivnice, dále jen „Šustalova vila“:
1. Vytvoření ideového námětu expozice.

Popis předmětu zakázky

2. Vytvoření libreta expozice (podrobně rozpracovaný ideový námět
včetně návrhu muzeologického řešení expozice) u vybrané varianty
schválené radou města.
3. Vypracování technického scénáře expozice a prováděcí dokumentace
expozice s obsahem:
a) interpretační scénář,
b) vizuální scénář,
c) světelný scénář
d) zpracování návrhů na konkrétní řešení interaktivních prvků a
dalších prvků expozice.
4. Zpracování položkového interiéru.
5. Zpracování grafického manuálu.
6. Zpracování plánu preventivní konzervace.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

<název útvaru>
Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 13/2016 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
obchodní jméno: Art Consultancy s. r. o.
adresa sídla: Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01
Opava
IČ: 29457009,
DIČ: CZ29457009

Celková cena zakázky bez DPH:

330 578,51 Kč

Odůvodnění:
Pracovní skupina složená ze zástupců města, Regionálního muzea v Kopřivnici a nezávislého
muzejního odborníka definovala funkce nové expozice a obsah budoucí studie. Pro vytvoření
konkrétní specifikace nové expozice je vhodné vybrat dodavatele, který disponuje
kompetencemi a odborníky na oblast muzeologie, tvorby expozic a výstav, ochranu sbírkových
předmětů, preventivní konzervaci a muzejní edukaci a má prokazatelné výsledky a realizace.
Takovou firmou je firma Art Consultancy, s. r. o., která realizovala např.:
2019-2020 – realizace expozice Mundus Comenii v Comenius Museum v
Naardenu, Nizozemsko, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
https://www.comenius350.cz/aktualne/svet-komenskeho-v-naardenu/
2020 – Zpracování libreta expozic na zámku v Bílovci, pro 1. podzemní podlaží a pro
1. nadzemní podlaží zámku, Město Bílovec
https://www.zamekbilovec.cz
2020 – Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku, Muzeum Novojičínska,
příspěvková organizace
https://www.muzeumnj.cz/muzeum-ve-stramberku/aktualni-akce-6/muzeum-sipka.html
2019 – expozice Kardinál Tomášek na zámku ve Studénce, SAK Studénka
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/kardinal-frantisek-tomasek-papeznormalizace.A190507_474483_ostrava-zpravy_woj
2018 – Projektová dokumentace nové stálé expozice Mundus Comenii v Muzeu Komenského v
Naardenu, Nizozemsko, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
https://www.comenius350.cz/aktualne/svet-komenskeho-v-naardenu/
další na www.artconsultancy.eu
Firma je uznávanou v oboru a spolupracuje taktéž na muzejních realizacích v Kopřivnici.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

Mgr. Břetislav Orlík,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

2/3

<název útvaru>
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
8. září 2020, číslo usnesení 1312.
Datum:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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