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NÁZEV: 
 

Koncertní klavír pro ZUŠ F. Drdly 

 

ANOTACE: 
 
ZUŠ F. Drdly seznamuje RM s požadavkem nákupu kvalitního koncertního klavíru do sálu ZUŠ  

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v návrhu rozpočtu 2018 
finanční příspěvek PO ZUŠ ve výši 1 400 000 Kč na pořízení koncertního křídla. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 
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Popis 
      V příštím roce bude ZUŠ Františka Drdly slavit dvě významná výročí, 90 let od úředního uznání 
školy v roce 1928 (z okolních škol je pouze škola v Jihlavě asi o 3 roky starší, ostatní jsou      
zakládány až po 2. světové válce) a 150 let od narození skladatele a houslisty Františka Drdly. 
Bylo by proto příhodné škole do dalších let věnovat nástroj, který si nemůže dovolit pořídit pouze 
z vlastních prostředků (tak jako ostatní hudební nástroje) a dotace na pořízení pomůcek 
z Krajského úřadu Kraje Vysočina – tedy koncertní klavír. Zkušenosti ZUŠ, které jsme oslovili, 
říkají, že i ony řešily tento problém s pomocí svých zřizovatelů.   
      Na škole studuje v současné době 150 klavíristů, kteří by mohli nástroj využít při koncertech 
v sále ZUŠ. Ostatní žáci mohou koncertní klavír využívat jako nástroj doprovodný (např. ke hře na 
dechové, smyčcové nástroje a pro sólový zpěv). Nástroj by byl zcela jistě dobře využit, o hru na 
klavír je stále velký zájem, který nejsme schopni plně uspokojit. 
      ZUŠ F. Drdly má ve svém inventáři v současné době 5 starých klavírních křídel, z nichž 
nejmladšímu bude za dva roky 40 let. Ani toto nejmladší křídlo není typickým koncertním 
nástrojem, jedná se o naprosto základní model Petrof v délce 170 cm, který se pořizuje spíše do 
klavírních tříd a ne pro koncertní podia. Byl pořízen při otevření přístavby školy v roce 1979. 
      ZUŠ potřebuje do svého vybavení jeden výjimečný nástroj (v délce okolo 210 cm), který bude 
určen především pro koncertní účely v sále školy. Většina oslovených škol nám také doporučila, 
abychom koupili nástroj, který bude opravdu kvalitní a který bude žákům a učitelům dobře sloužit 
po mnoho dalších let.  
       
Současné ceny nového nástroje, který bychom potřebovali pořídit do majetku školy, jsou různé:  
 

 nejnižší ceny se pohybují od 800 000 Kč do 1 000 000 Kč (značky Bechstein B, YAMAHA). 

Negativní zkušenosti ZUŠ, které koupily v minulých letech nástroje levnější, např. značky 

Kašpar a Bohemia, nás odrazují od koupě nástroje za nejlevnější cenu.  

 střední ceny od 1 190 000 Kč do 1 800 000 Kč (Petrof 210 - 1 300 000 Kč, August Förster 

215 - 1 255 000 Kč a C. Bechtein B 1 800 000 Kč). Poměr ceny a kvality v této střední 

cenové třídě je nejpřijatelnější a lze v nabídce vybrat nástroj, který bude vyhovovat 

potřebám a možnostem ZUŠ F. Drdly. 

 nejvyšší ceny zastupují firmy:  Steingraeber a Söhne 212 – 2 335 000 Kč, Bösendorfer 

2 090 990 – 2 369 990 Kč a dále špičkové firmy Fazioli 212 – 2 320 000 Kč (nový klavír 

v ceně asi 2 500 000 mají v ZUŠ Liberec) a Steinway and Sons 211 – 2 330 000 Kč.  Jedná 

se o nástroje špičkové kvality, pro nás však bohužel finančně nedostupné.  

 

Ceny těchto hudebních nástrojů každým rokem stoupnou asi o 5 %. Záleží na tom, kdy 

výrobce ceny zvedne, většinou k tomuto zvýšení dochází během jarní měsíců. 

 

  Navrhujeme tyto způsoby financování: 
 

 Investiční fond ZUŠ – červen 2018 – 97 000 Kč 

 Dotace na pořízení pomůcek ZUŠ Krajský úřad – 300 000 Kč  

 Sponzorské dary – 100 000 Kč 

 Veřejná sbírka - ? 

 Zřizovatel – 900 000 Kč 

 
 



Geneze případu 
Není 
 
Návrh řešení  
Schválit finanční příspěvek ve výši 1 400 000 Kč z rozpočtu města na koupi koncertního klavíru pro 
ZUŠ F. Drdly. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

 Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v návrhu rozpočtu 

2018 finanční příspěvek PO ZUŠ ve výši 1 400 000 Kč na pořízení koncertního křídla. 

 Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit v návrhu rozpočtu 

2018 finanční příspěvek PO ZUŠ ve výši 1 400 000 Kč na pořízení koncertního křídla. 

 

Doporučení předkladatele 
 
Doporučujeme schválit finanční příspěvek v celkové výši 1 400 000 Kč na nákup koncertního 
klavíru z důvodu potřebnosti alespoň jednoho opravdu kvalitního nástroje pro výuku a koncertní 
činnost v ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Stanoviska  

Projednáno se starostou města a místostarostou města. 
 


