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VÁŠ DOPIS Č. J.: RH SOUND s.r.o.

Tvrdého 506/15, Staré Brno,

602 00 Brno

IČO: 25592483

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0559832/2021
SPIS. ZN.: OK/MMB/0022675/2021/23

VYŘIZUJE: MgA. Kateřina Rundová, DiS.
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 1. 11. 2021
POČET LISTŮ: 01

Objednávka č: 9732100065

Objednávka zapůjčení a instalace světelné a zvukové techniky a živého streamu na XIII. Brněnský
kulturní parlament

Dobrý den,

objednáváme u Vás dle předchozí domluvy zapůjčení a instalaci světelné a zvukové techniky a živého streamu

na XIII. Brněnský kulturní parlament, který se koná dne 3. 11. 2021 v KUMSTu na Údolní 19 v Brně. Konkrétně

se bude jednat o:

- instalaci akustické zástěny

- ozvučení hlavního sálu

- instalaci světel

- živý stream (propojení s Facebookovou stránkou Kultura Brno)

- instalace prezentační techniky

Dohodnutá cena celkem:

39 440,- Kč bez DPH

Zhotovitel je plátce DPH.

Termín plnění: 3. 11. 2021

Fakturační adresa:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno,

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Odbor kultury MMB

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo s identifikačními údaji;

- číslo faktury, číslo objednávky;

- den vystavení a den splatnosti faktury;
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- označení banky a č. účtu, na který má být úhrada provedena; 
- popis provedených prací; 
- fakturovanou částku; 
- údaje o zápisu v ostatní evidenci; 
- podpis oprávněné osoby. 
 

Objednatel souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s ust. § 26 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury MMB 

 

 
 

 

 

 

  
 


