
Vodová Pavla (MMB)

Jiřina Jakubcová | JAŠO <jakubcova@jaso.cz>

pátek 18. března 2022 11:09

Vodová Pavla (MMB)

RE: Objednávka č. 9592200007 (224208016)

Od:
Odesláno:

Komu:

Předmět:

Dobrý den,

Potvrzuji Vaši objednávku.

Děkuji za spolupráci a těším se nadalší.

S pozdravem / With best regards

Jiřina Jakubcová

Jednatelka

O
JAŠO-DISTRIBUTOR, spol. s r. o.

Areál skladů Střelíce 726 | 664 47 Střelíce u Brna

Tel.: +420 544 500 120 | Gsm

e-mail: , www.facebook.com/iaso.cz
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Tento e-mail, a jakékoli připojené přílohy, je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat právně
vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, informujeme Vás tímto, že jakékoli

šíření, distribuce nebo kopírování tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Jestliže omylem obdržíte tento e-mail,

informujte prosím odesilatele a trvale odstraňte tento e-mail a jakékoli jeho výtisky. Obsahem tohoto e-mailu není návrh nebo
přijetí návrhu smlouvy, a jeho obsah nelze vykládat ani jako právní jednání za OTE, a.s., směřující k uzavření smlouvy či příslib

uzavření smlouvy, ledaže je tak výslovně označen. Podmínkou OTE, a.s., pro vznik smlouvy je její uzavření v písemné formě,
přičemž podpisy k tomu oprávněných zástupců smluvních stran musí být na jedné listině.

This e-mail and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed and may
contain Information which may be confidential and/or legally privileged. If you are not the named addressee you should not

disseminate, distribute or copy this e-mail and any attachments. Please notify the sender immediately by e-mail if you háve
received this e-mail by mistake and delete this e-mail and any copies of this e-mail. The content of this e-mail is not a proposal

or acceptance of the draft contract and its contents should not be construed as legal proceedings with OTE, a.s., heading to the
condusion of the contract, unless it is specifically stated. Condition for the formation of the contract with OTE, a.s. is its
conclusion in writing, with signatures of the authorized representatives of the contracting parties on it.

From: Vodová Pavla (MMB) [mailto:vodova.pavla@brno.cz]

Sent: Friday, March 18, 2022 11:00 AM
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To: jakubcova@jaso.cz 
Cc: Michna Jiří (MMB)
Subject: Objednávka č. 9592200007 (224208016)

Vážená paní Jakubcová.,
v příloze zasílám objednávku na zajištění občerstvení v rámci projektu "Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ve městě Brně IIíf.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Michna, e-mail: michna.iiriObrno.cz, tel.: 542 174 726.

Z důvodu uveřejnění v Registru smluv prosím o zaslání potvrzení, že s objednávkou 
souhlasíte.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Pavla Vodová 
ekonom
Referát právně-ekonomický
Odbor implementace evropských fondů

Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno 
T: +420 542 174 706 | E: vodova.Davla@brno.cz
www.brno.cz | facebook | twitter
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