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NAŠE Č. J.:  MMB/0238926/2022 Vážená paní 

Simona Votyová 

Komenského 329 

250 75 Káraný 

 

 

IČO: 711 31 361 

SPIS. ZN.: OZ/MMB/0238914/2022/2 

  

VYŘIZUJE: MgA. Petr Vlha 

TELEFON:  

E-MAIL:  

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 22.04.2022  

POČET LISTŮ: 01  

   

   

OBJEDNÁVKA: Zajištění hudební produkce skupiny Čiperkové 

Objednáváme u vás zajištění hudební produkce skupiny Čiperkové na akci konané v rámci kampaně města 

Brna na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve „Darujme krev pro Brno“. Hudební vystoupení 

objednáváme v rozsahu 30 minut + čas potřebný k nazvučení. Akce „DEN NA KREV – s kapkou pohybu pro 

život“ se uskuteční pod záštitou 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka.        

 

CENA BEZ DPH:   30 000,- Kč  

DPH (21 %):   6 300,- Kč 

CENA CELKEM S DPH:  36 300,- Kč 

TERMÍN DODÁNÍ:  21.05.2022 v předpokládaném čase vystoupení od 14,10 do 14,40 hod. (příprava a 

zkouška zvuku se předpokládá od cca 13,00 hod.); přesný čas bude upřesněn – 

dodavatel tuto skutečnost akceptací objednávky bere na vědomí 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno, areál koupaliště Riviéra, Bauerova 7, 603 00 Brno 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury); V případě, že ekonomický 

systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické 

podobě, například ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany 

statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do 

datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: v kopii na mail: 

 Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle 

fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 

196/1, 602 00 Brno, Odbor zdraví.    

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 

uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.   

 

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv),  
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přičemž správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá 

účinnosti dnem její akceptace. Akceptaci je možno učinit i ústně.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 
JUDr. Eva Rabušicová 

vedoucí Odboru zdraví 

 

PŘÍLOHY 00 

 

 

 

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: 

Podpis: 

 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

 

 

 


