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Město Uherské Hradiště zveřejnilo výzvu k podání nabídky formou soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu pod 
názvem „Grafický návrh a zhotovení vyznamenání udělovaného starostou města za zásluhy“.  

Soutěž je vyhlášena jako veřejná anonymní jednokolová. 

Zadání: šperk ve variantě pro muže (spona na kravatu) a pro ženy (brož). Materiál: stříbro, bronz, nerezová ocel, 
polodrahokamy, smalt. 

S vítězem bude uzavřena smlouva na realizaci 50 ks v maximální ceně 250 tis. Kč do 120 dnů od jejího podpisu. 
Druhé místo bude oceněno částkou 10 tis. Kč a třetí místo částkou 7 tis. Kč. Náklady na účast v soutěži nesou 
účastníci sami. 

Uzávěrka pro podání návrhů: 30. 4. 2014 ve 12:00 hod. 

Propozice s podrobnými údaji o povinných částech návrhu, přihláškou i návodem na anonymní zaslání si můžete 
stáhnout z webu Města Uherské Hradiště ve formátu PDF (http://www.mesto-
uh.cz/Viewers/UploadContent.aspx?ID=109484)  
 

Zdroj: Městský úřad Uherské Hradiště, Ing. Iva Mošťková, vedoucí odboru kanceláře starosty, e-mail z 23.01.2014,13:05. Redakční úprava: 
Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Aktuální verzi Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 8. 2. 2014) naleznete na 
http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm.  
Prosíme naše členy a další zájemce o zápis v Národním registru, aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na rok 2014. 
Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (účet 11034011/0100, specifický symbol = členské číslo), nebo Vám je 
na vyžádání zašleme e-mailem.  
Roční členský příspěvek činí od roku 2004 beze změny 750 Kč pro umělce do 60 let, 375 Kč pro umělce od 61 do 70 let, 230 Kč pro absolventy 
uměleckých škol první tři roky po absolutoriu; umělci od 71 let si výši členského příspěvku podle svých možnosti určují sami.  
Je možná i úhrada příspěvku na dva roky se slevou 10 % (2 x 750 = 1500-150, tj. celkem 1350 Kč; 2 x 375 = 750-75 , tj. celkem 675 Kč; 2 x 230 = 
460-46, tj. celkem 414 Kč)  
nebo na tři roky se slevou 20 % (3 x 750 = 2250-450, tj. celkem 1800 Kč; 3 x 375 = 1125-225, tj. celkem 900 Kč; 3 x 230 = 690-138, tj. celkem 
552 Kč). Případné dotazy směrujte, prosím, na registr@uvucr.cz nebo formou SMS na 602 473 074.   

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, 
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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