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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

Audiovizuální dílo Kopřivnice

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (služby)

Zadavatel

Popis předmětu
zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dva dvoudílné cykly zejména o lidech, místech, událostech,
vztahujících se k městu Kopřivnici, které navazují na šest dílů
projektu „Kopřivnice – Město očima pamětníků“.

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše
uvedené veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
Miroslav Hofmann
sídlem Obránců míru 400, 742 21 Kopřivnice
IČ 63049937, DIČ CZ 6511040734

Celková cena zakázky bez DPH:
357.025,00 Kč

Odůvodnění:
Pan Miroslav Hofmann je autorem projektu „Kopřivnice - Město očima pamětníků“, který započal
v roce 2008 na objednávku vedení města. Jedná se o volný dokumentární cyklus, který mapuje
historii našeho města. První dvoj DVD vzniklo v letech 2008 až 2010, druhé v letech 2013 až
2014 a třetí v letech 2015 až 2016. Čtvrtý díl byl realizován v létech 2017 až 2018 a pátý díl
vznikl v letech 2019 až 2020. Poslední díl je naplánován na léta 2022 až 2024 a je pokryt
rozpočtem.
Jde o mimořádně žádané dílo, které si občané kupují nejen pro sebe, ale často posílají
přátelům a příbuzným, kteří mají vztah ke Kopřivnici, do zahraničí.
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<název útvaru>
Částka za vyhotovení díla byla stanovena v roce 2008 na spodní hranici ceny obvyklé
u obdobných zakázek a ani po třinácti letech nebyla navýšena, což je dáno patriotismem
autora, který má mimořádný zájem na dokončení dokumentu.
Z důvodu kontinuálnosti a částečného rozpracování dalších dílů doporučujeme Radě města
Kopřivnice schválit výjimku z použití postupů stanovených vnitroorganizační směrnicí
č. 10/2018 O veřejných zakázkách malého rozsahu a zadat veřejnou zakázku na zpracování
dalšího dílu dokumentu opět Miroslavu Hofmannovi.
Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo – příloha č. 2 materiálu č. 1 určeného pro 80. schůzi Rady města
Kopřivnice konanou 21.09.2021

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
21.09.2021, číslo usnesení 2134.
Datum: 16.08.2021

podpis starosty
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