MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 98
JEDNACÍ ČÍSLO: 1727/2018/ŠKS

DNE: 22. 10. 2018
NÁZEV:

Vánoční výzdoba
ANOTACE:
Návrh na doplnění vánoční výzdoby na ulici Horní a Smetanova, doplnění nových efektů na
vánoční strom na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání schvaluje návrh doplnění vánoční výzdoby na ulici Horní,
Smetanova a nových efektů na vánoční strom na náměstí Republiky dle varianty č. 2
v předloženém materiálu.
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Místostarosta města:
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Městská policie:

Regionální muzeum:

Technická správa budov města:

Zpracoval:

Předkládá:

Odbor školství, kultury a sportu

Název materiálu:
Počet stran: 5
Popis
Město Žďár nad Sázavou v období adventu každoročně rozsvěcuje vánoční strom a výzdobu
celého města. Vánoční výzdoba byla do r. 2012 dlouhé roky stejná. V této době se množily dotazy
občanů, zda město nepřistoupí ke změně vánoční výzdoby žďárského náměstí, proto byla v roce
2012 realizována I. etapa vánoční výzdoby náměstí Republiky s tím, že výzdoba dalších částí
náměstí bude realizována v dalších letech. Další etapy oživení náměstí byly realizovány v letech
2013, 2014 a v letošním roce. Veřejností byla změna vánoční výzdoby s kladnými ohlasy přijata.
V letošním roce bychom chtěli v tomto záměru pokračovat a navázat doplněním některých efektů
vánoční výzdoby, proto jsme si nechali zpracovat formou poptávky studii vánoční výzdoby náměstí
ve Žďáře nad Sázavou, kde bylo následující zadání:




cena včetně je navržena a schválena zastupitelstvem města do 150 000,- Kč včetně DPH
pokračovat i nadále ve stejném odstínu výzdoby: zlatá – teplá
dozdobit ve stejném odstínu vločkami další sloupy veřejného osvětlení (odbor KS určil
celou ulici Smetanovu až po kruhový objezd a dotažení části ulice Horní (od Vesny až po
křižovatku u OC Convent = 18 sloupů VO) a dále dozdobit hlavní vánoční strom efekty led
padajícím světlem ve stejném odstínu.

Poptávkou bylo osloveno sedm firem, které se touto problematikou zabývají








firma MK MONT Kostelec nad Ohří
Blachere-Illumination CZ S.r.o, Ostrá horka 1/511, 760 01 ZLÍN
decoLIGHTING s.r.o.
MK – illuminations, s.r.o., Prešov
MK – mont iluminations, s.r.o., Klášterec nad Ohří
ELKOV elektro, a. s. Žďár nad Sázavou
Atelier Maur s.r.o., Plzeň

Dále bychom chtěli náměstí Republiky v období adventu občanům města vytvořit v rámci možností
vánoční atmosféru a oživit náměstí alespoň jedním dřevěným stánkem, který by byl umístěn poblíž
slaměného Betlému a kde by bylo prodáváno svařené víno nebo vánoční punč po celou dobu
adventu. Dále bychom na náměstí rádi umístili zvonek přání, který bude zajímavostí zejména pro
děti. Technická správa budov města chystá také dřevěné lavičky a stolek na stání (vedle stánku
s punčem), kde by se mohli občané procházející po žďárském náměstí v období adventu na chvíli
zastavit a dát si teplý punč, medovinu nebo svařené víno. Plánujeme oslovit žďárské restaurace
poblíže náměstí Republiky a dohodnout s nimi obsluhu stánku s teplými nápoji, proto zde nyní
neuvádím čas, kdy by byl stánek s nápoji otevřen (dle jejich možností a dohody). Na dodržování
veřejného pořádku bude v tomto období dohlížet Městská policie.
V navrženém rozpočtu není počítáno s cenovou kalkulací za montáž ani demontáž vánoční
výzdoby. Tuto provedou pracovníci správy budov města, stejně jako v předešlých letech. Město
takto ušetří finanční prostředky nejen za montáž a demontáž, ale i za dopravu pracovníků vítězné
poptávky.

Výsledek poptávky IV. etapy vánoční výzdoby 2018
Varianty
Oslovená firma
Konečná cena
1. .

2.

Blachere-Illumination CZ
s.r.o
760 01 ZLÍN

decoLIGHTING s.r.o.
Prešov

Velmi pěkně zpracovaná poptávka včetně vizualizace.
Var. 1 - 143 557 Kč vč. DPH

Var. 1 – 18 ks vloček s držáky
strom – 6 ks světelné kytičky složené z perlových větviček – zlatá teplá

Var. 2 - 141 389 Kč vč. DPH

Var. 2 – 18 ks vloček s držáky
strom – 4 ks sad padající led světla po 6 ks (24 ks) – teplá bílá, plynulý efekt,
délka 1, 2 m.
Bez vizualizace, jen kalkulace ceny, vločky příliš velké (1x1m), dodávka
včetně kabeláže.
Nabídka: vločky – 27 ks, město potřebuje jen 18 ks, nabídka tedy přepočtena
na 18 ks vloček
strom – 4 sady po 5 kusech = 20 ks, ledová bílá (60 cm)
V ceně je započítána i doprava - 5 000 Kč
Velmi pěkná vizualizace a vypracování poptávky, vypracovaná bez DPH.
Var. 1 – 18 ks vloček s držáky zlatá teplá
strom – 10 ks stékajícího světla, ledová bílá (0,89 m)

Var. 27 vloček:
131 530 Kč vč. DPH
Var. 18 vloček:
97 180 Kč vč. DPH

3.

MK – illuminations, s.r.o.
Prešov

Var. 1 – 123 947 Kč s DPH 149 975 Kč
Var. 2 – 123 946 Kč
S DPH - 149 976 Kč

4.

MK – mont iluminations,
s.r.o.
Klášterec nad Ohří 1

Var. 1- 117 641 Kč s DPH

Var. 2 – 126 191 Kč s DPH
5.

Poznámka

ELKOV elektro, a. s.
591 01 Žďár nad Sáz.
Var. 1 – 110 135 Kč s DPH,
ale bez kabeláže!

Var. 2 – 125 246 Kč s DPH

Var. 2 – vločky jiný typ než máme v současné době 18 ks Polaris
strom – 9 ks světelná koule (cena 500 Kč dražší)
Pěkně zpracovaná s vizualizací vloček
Var. 1 – 18 ks vločky s držáky. teplá bílá
strom 5 ks x 5 (25 ks) v balení efektu padajícího sněhu
Var- 2 – 18 ks vloček s držáky
strom - 5 ks pad. světla x 5 ks v balení (25 ks) – jen v ledové bílé
Vizualizace, kalkulace bez DPH, není zde konečná cena – výsledná cena za
kabeláž, bude napočítána až dle požadavků instalace.
Var. 1 - v poptávce nabídnuto jen 7 ks vloček. Celková cena napočtena na 18
vloček
strom - 28 ks led padající světlo studená bílá, kabel
Var. 2 – jen 7 ks vloček. Celková cena napočtena na 18 ks vloček.

6.

Atelier Maur s.r.o.
326 00 Plzeň

(s kabeláží)
Var. 1
300 812 Kč vč. DPH

Var. 2
218 336 Kč vč. DPH
7.

ELPE s.r.o.
393 01 Pelhřimov
Var. 1 - 150 000 Kč vč. DPH

Var. 2 – 113 100 Kč včetně
DPH a celkové kabeláže

strom - 24 ks hvězda teplá bílá
Bez vizualizace stromu, kalkulace není dopracovaná na konečnou cenu, je
uvedena pouze cena za jednotlivé kusy, ze kterých nebylo zcela zřejmé, zda
se jedná o sadu či kus. Ověřeno telefonicky 1 v. vločka 14 472, 1 malá vločka
– cena 9 890 Kč.
Velikost menší vločky 95 x95 cm, větší vločky 150 x150 cm.
1 sada kapajícího světla, kde je 20 ks pad. světla, délka 0,5 m
(1 sada 20 ks x 1660 = 33 206 Kč)
Velmi pěkně zpracovaná nabídka ve dvou variantách a vizualizaci obou
variant
Var. 1 - 18 ks vloček teplá bílá
Strom – 10 ks komety a 10 ks hvězdy ve zlaté teplé
Var. 2 . – 18 ks vloček ve zlaté teplé
Strom - 36 ks minirampouchů ve studené bílé (6 sad po 6 kusech)

Dovoluji si navrhnout toto pořadí na základě nejpříznivější ceny nabídky:
1. decoLIGHTING s.r.o., Prešov – (v tabulce č. 2), varianta 18 vloček – nejnižší cena, 20 kusů
padajícího LED světla, ale v ledové bílé, lze zaslat poštou, náklady na dopravu materiálu se tím ještě sníží.
Předložen je návrh doporučeného pořadí nabídek. Na jednání RM dne 22. 10. 2018 budou předložené
nabídky projednány, kdy může být pořadí stanoveno úplně jinak.

Geneze případu
2012 (maximální cena stanovena do 100 tis. Kč včetně DPH)
První etapa vánoční výzdoby části náměstí Republiky – dvou stromů a vánočního stromu
v konečné cenové kalkulaci 99 943,- Kč.
2013 (maximální cena stanovena do 130 tis. Kč včetně DPH)
Druhá etapa vánoční výzdoby veřejného osvětlení na náměstí Repuliky, dozdobení Čechova domu
a budovy ČSOB v cenové kalkulaci 112 379,- Kč.
2014 (maximální cena stanovena do 130 tis. Kč včetně DPH)
Třetí etapa vánoční výzdoby – doplnění girland na soukromé domy v horní části náměstí Republiky
– girlandy uhradilo město a občanům byly dány formou daru, darovacími smlouvami.
2018 – maximální cena stanovena do 150 tis. Kč včetně DPH
Čtvrtá etapa bude realizována v roce 2018. Zadání vedení města bylo následující: dozdobit hlavní
vánoční strom na náměstí o led padající světlo a dále v odstínu zlatá teplá pokračovat v obnově
vloček na veřejném osvětlení. Po dohodě s Ing. M. Dvořákem bylo navrženo dozdobit ulici Horní
(od Vesny po velkou křižovatku u Conventu) a dále pokračovat na VO celou ulicí Smetanovou až
po kruhový objezd. Tato ulice nebyla dosud nazdobena vánočními světelnými vločkami na VO
(sloupy byly staré - rekonstrukce byla dlouhodobě v plánu a sloupy VO byly velmi hustě osazeny
podél komunikace (světlo rušilo obyvatele světem), proto se zde v předešlých etapách zatím
nezdobilo. Nyní je ulice po rekonstrukci (r. 2016) a sloupy VO jsou nové a rozmístěny v menší
hustotě.
Návrh řešení
Schválit předložený návrh vánoční výzdoby žďárského náměstí do výše 150 000,- Kč včetně DPH
dle navržené výsledné poptávky tabulce, variantě č. 2 – firma decoLIGHTING s.r.o. Finanční
prostředky jsou schváleny v ZM dne 6. 9. 2018 ve výši 150 000 Kč.
Varianty návrhu usnesení
Rada města po projednání schvaluje návrh doplnění vánoční výzdoby na ulici Horní, Smetanova
a nových efektů na vánoční strom na náměstí Republiky dle varianty č. 2 v předloženém materiálu.
Rada města po projednání neschvaluje návrh doplnění vánoční výzdoby na ulici Horní,
Smetanova a nových efektů na vánoční strom na náměstí Republiky dle varianty č. 2
v předloženém materiálu.
Doporučení předkladatele
Doporučuji schválit předložený návrh výsledné poptávky vánoční výzdoby žďárského náměstí do
výše 150 000,- Kč.
Stanoviska
Projednáno se starostou a místostarostou města Žďáru nad Sázavou.

