MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 30. 6. 2022

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy; Odbor správy majetku

Zpracoval:

PhDr. Vladimír Juračka
Ing. Zuzana Foltýnová
Mgr. Dagmar Chmelařová

Název bodu:

Nákup klavíru pro koncertní sál v čp. 118 Zámecká ulice v
Hranicích

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
pořízení dlouhodobého majetku - klavíru, pro koncertní sál v čp. 118 Zámecká ulice v
Hranicích, dle důvodové zprávy
T: 15. 09. 2022
O: Mgr. Dagmar Chmelařová, Z. Foltýnová

2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3312 pol. 6122 ORJ 3
b) odd. § 6399 pol. 6901 ORJ 16
ad a) výdaje na pořízení klavíru
ad b) snížení investiční rezervy
T: 15. 09. 2022
O: Ing. Vladimír Zemek

ORG 30 22036 000000
ORG 70 00000 000000

+ 2.000.000 Kč
- 2.000.000 Kč

Důvodová zpráva:
Nemovitost čp. 118 Zámecká ulice v Hranicích, je v majetku města Hranic zapsána na LV č.
3182. V nemovitosti se nachází nebytové prostory, které jsou využívány jako kanceláře MěÚ
Hranice a koncertní sál se zázemím.
Rada města Hranic usnesením č. 2454/2022 - RM 93 ze dne 21.6.2022:
1. vzala na vědomí důvodovou zprávu ve věci nákupu klavíru pro koncertní sál v čp. 118
Zámecká ulice v Hranicích
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení dlouhodobého majetku klavíru,
dle důvodové zprávy
3. uložila finančnímu odboru zpracovat návrh rozpočtového opatření, který je uveden v
návrhu na usnesení bod. 2
Pro koupi klavíru jsou k dispozici 3 nabídky. Od firmy Klavierhaus Schimpelsberger GmbH z
Welsu (Rakousko) ze dne 17.5.2022 první 2 nabídky, třetí nabídka byla stažena z webových
stránek Petrofu.
Tabulka nabídek:
Značka

Popis

V ceně

cena
v EU

Ladění a úprava podle
58.515,Shimpelsberger Standardu, 5 let
záruka, záruční servis (ladění) –
do jednoho roku od doručení na
místo, jedno ladění na místě
zdarma, koncertní kola s
brzdami, potah – umělá kůže,
převoz klavíru a DPH
Yamaha
Černý lesk,
Ladění a úprava podle
59.300,Flügel
212 cm, ručně Shimpelsberger Standardu, 5 let
Modell CF 6 vyrobeno v
záruka, záruční servis (ladění) –
Japonsku
do jednoho roku od doručení na
OP.Nr.:
místo, jedno ladění na místě
6411220, rok zdarma, koncertní kola s
výroby 2019
brzdami, potah – umělá kůže,
převoz klavíru a DPH
Petrof P 210 specifikace:
Jeho rozměry umožní vyniknout
x
Pasat
hmotnost:
zvuku i v menších prostorech,
433 kg
komorních sálech a bytových
výška:
interiérech. Stolička a doprava k
102,5 cm
nástroji zdarma, 5letá záruka,
délka:
první servis za 3 měsíce od
210 cm
koupě zdarma
šířka:
155 cm
Kawai
Shigeru
Flügel
Modell Sk VI

černý lesk,
214 cm, ručně
vyrobeno v
Japonsku,
nový nástroj

DPH
21 %
v EU
11.703,-

Cena vč.
DPH 21%
v EU
70.218,-

Cena v Kč
vč. DPH
1.737.193,-

11.860,-

71.160,-

1.760.498,-

x

x

1.799.000,-

* Kurz EU ke dni 17.06.2022 je 24,74 CZK

Na pořízení nového klavíru nejsou v rozpočtu města schváleny finanční prostředky, proto je
nutné schválit rozpočtové opatření na zajištění financování nákupu klavíru.
V případě, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření na nákup klavíru, bude
pořízen bez výběrového řízení na základě konzultace s expertem v dané oblasti v souladu se
směrnicí QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, bod: 4.5 Výjimky, ve kterém je uvedeno:
"V odůvodněných případech lze udělit výjimku pro způsoby zadání zakázky dle
směrnice QS 74-01. Výjimky schvaluje a o zadání zakázky rozhoduje v takových
případech rada města na základě předložených informací".
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Poznámka:
V případě takové specifické záležitosti, jakou je pořízení klavíru nelze uplatnit klasické
výběrové řízení, kde hlavním kritériem je cena. Klavír je vybírán vždy pro konkrétní prostor a
výběrem bývají pověřování špičkoví odborníci. Z tohoto důvodu je nezbytné udělit výjimku
pro způsob zadání zakázky.
Expertem pověřeným nákupem klavíru bude prof. Ivan Klánský z Prahy, klavírista a hudební
pedagog, ve spolupráci s MgA. Monikou Tugendliebovou. Prof. Klánský studoval obor klavír
na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové (1963–1968) a dále na pražské HAMU u
Františka Raucha (1968–1973). Od roku 1995 je předsedou Chopinovy společnosti,
Chopinova festivalu v Mariánských Lázních a byl předsedou Rady Kruhů přátel hudby při
Nadaci Českého hudebního fondu. Od roku 1983 je profesorem pražské Hudební fakulty
Akademie múzických umění a od roku 1997 tam byl vedoucím Katedry klávesových nástrojů.
V současné době na HAMU již zastává funkci děkana. Dále je od roku 1991 profesorem
Vysoké hudební školy ve švýcarském Luzernu. Vede také mistrovské kurzy v Dublinu (1982–
1986) a Bad Sulgau (od 1997). Jeho nejvýznamnějšími žáky jsou vítězové soutěže
Pražského jara - Martin Kasík a Ivo Kahánek.
Ocenění:
•
Laureát mezinárodních soutěží: Bolzano (1967), Neapol (1968), soutěž J. S. Bacha v
Lipsku (1968), Barcelona (1970), Varšava (1970)
•
2017 – Cena Antonína Dvořáka
•
2018 – Granátová hvězda Bohemian Heritage Fund.
Stal se první Čechem v historii, jemuž se podařilo dostat do finále varšavské Chopinovy
hudební soutěže. Proto bývá často označován jako "chopinista". Na recitálech ovšem hraje
spíše skladby Ludwiga van Beethovena nebo Bedřicha Smetany.
V případě schválení rozpočtového opatření na podzim 2022 prof. Klánský spolu s MgA.
Tugendliebovou navštíví showroom v Hamburku, do kterého se vozí klavíry z Japonska.
Prof. Klánský osobně klavíry vyzkouší a otestuje a pro Město Hranice vybere nejvhodnější
do koncertního sálu na Zámecké ulici.
Předběžně prof. Klánský doporučuje pořídit klavír Yamaha Model S6, 212 cm.
Poznámka:
Cenu tohoto modelu se nepodařilo zjistit, ale nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH. V
případě navýšení ceny bez DPH nad 2 mil. Kč není dle zákona o zadávání veřejných
zakázek možná výjímka dle bodu 4.5 směrnice. Předpoklad pro jednání je, že cena s DPH
nepřesáhne 2 mil. Kč.
Samotný nákup klavíru pak proběhne přes českou společnost Machart piana s.r.o.
(https://www.machartpiana.cz/cs/kontakt), kdy v ceně bude doprava do Hranic, ladění
na místě, židle ke klavíru a potah.
V současné době se v koncertním sále nachází klavír, který využívá:
 Základní umělecká škola Hranice (dále jen ZUŠ Hranice);
 1x ročně k závěrečným koncertům žáků soukromá klavírní škola Mgr. Evy Lýskové –
Ostrůvek snů v Drahotuších;
 Městské kulturní zařízení Hranice, p.o. (dále jen MKZ Hranice) pořádá v rámci Kruhu
přátel hudby (dále jen KPH) každou sezonu (od září do dubna) obvykle 10 koncertů.
Koncerty se konají v Koncertním sále (výjimkou byl v posledním období 1 koncert v
kostele, 1 v synagoze, 1 na zámku).
V tabulce níže jsou uvedeny koncerty, které se konaly v sále čp. 118 Zámecká ulice v
Hranicích. Ladění MKZ Hranice zajišťuje před každým klavírním koncertem.
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Tabulka využítí klavíru:
Sezona KPH

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
celkem

Počet klavírních koncertů v
Cena za 1 ladění
Koncertním sále čp. 118 Zámecká
v Kč
ulice v Hranicích
2
950,3
950,6
950,4
1.000,4
1.000,4
koncerty začnou v září
23

Celková cena
ladění v Kč
vč. DPH

18.450,-

Zdůvodnění potřebnosti nákupu klavíru:
 Zkvalitnění výuky na ZUŠ Hranice;
 Pořádání koncertů a přehlídek mladých a talentovaných žáků ze ZUŠ (nejen hranických)
 Zkvalitnění klavírních recitálů a doprovodů koncertů vážné hudby pořádaných KPH;
 V závěru letošního roku dojde k plánované částečné rekonstrukci koncertního sálu
(výměna pódia, oprava a očištění podlahy, úprava akustiky, výmalba, instalace obrazů z
depozitáře městského muzea) a bylo by žádoucí, kdyby součástí koncertního sálu byl
rovněž špičkový nástroj.
Naposledy se kupoval klavír před sto lety. Nový klavír by skvěle posloužil ke Krajské
přehlídce talentovaných klavíristů Olomouckého kraje, která se letos konala dne 26. dubna
se v koncertním sále v Zámecké ulici v Hranicích. Speciálně na tuto akci bylo z firmy
PETROF vypůjčeno křídlo, na které si zahrálo více než šedesát mladých hudebníků.
Na této prestižní akci Základních uměleckých škol se každoročně představují nejlepší mladí
pianisté od začátečníků až po nejstarší studenty. Letos se organizace přehlídky ujala ZUŠ
Hranice s podporou města Hranice a Městských kulturních zařízení. Po celý den v sále zněly
vynikající výkony, které potleskem ocenili nejen učitelé, rodinní příslušníci účinkujících a
hranická veřejnost, ale i žáci hranických škol. Publikum tak mělo možnost poslechnout si
mladé talenty, setkat se s živou hudbou, seznámit se s tvorbou skladatelů různých
hudebních epoch, obohatit a zpestřit svůj hudební obzor. Celá akce byla snímána třemi
kamerami a záběry byly promítány na zadní stěnu pódia. V úvodu každého vystoupení byl
promítán program se jménem účinkujícího, pak následovaly online záběry na hráče.
Nejatraktivnějším pro posluchače byl pohled z ptačí perspektivy na ruce vystupujících
klavíristů. Obecenstvo tak bylo po celou dobu přehlídky „v obraze“. Odměnou za výborné
výkony pro klavíristy byl večerní koncert Ondřeje Brzobohatého, který celodenní
přehlídku zakončil.
V případě pořízení klavíru se jedná o dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou
nad 40.000,- Kč, který bude postupně odepisován.
Klavír bude umístěn v koncertním sále budovy čp. 118 Zámecká ulice v Hranicích a bude
zařazen do majetku města Hranic.
Vzhledem k tomu, že Rada města Hranic usnesením č. 363/2015 - RM 10 ze dne 8.6.2015
schválila mimo jiné i smlouvu o výpůjčce nemovitosti - a to místností v I. nadzemním podlaží
č. 1.19 o výměře 38,50 m2 a č. 1.20 o výměře 27 m2 v budově čp. 118 Zámecká ulice v
Hranicích (koncertní sál) včetně příslušenství MKZ Hranice, p.o., IČO 71294686, bude v
případě pořízení klavíru následně předložen radě města materiál ve věci schválení a
předání užívání klavíru MKZ Hranice, p.o., a stanovení příslušných podmínek.

4

Poznámka:
Smlouva o výpůjčce č. OSM/5/0189/15 byla uzavřena na dobu určitou ode dne 1.7.2015 po
dobu trvání Městských kulturních zařízení, p.o.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

finanční odbor

22. 6. 2022

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek
bez připomínek

