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NAŠE Č. J.: MMB/0263850/2022 Vodní díla - TBD, a.s. 

IČO 49241648 

Hybernská 1617/40    

110 00 Praha (DS) 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Pohl 
TELEFON: 542 174 018 
E-MAIL: pohl.tomas@brno.cz 
    
DATUM: 5. 5. 2022   
POČET LISTŮ: 1   

  

  

OBJEDNÁVKA Č.:    9432200002 

  

 

Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem   

SN Bosonohy 

 
 

Na základě Vaší nabídky zaslané emailem dne 4. 4. 2022 u Vás objednáváme Výkon 

technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem SN Bosonohy (III. kategorie) na rok 2022 

v souladu s ust. § 62 odst. 12 novely vodního zákona č. 544/2020 Sb.  

 

 

CENA BEZ DPH:   16.800,- Kč   

DPH (21%):  3.528,- Kč     

CENA CELKEM S DPH:  20.328,- Kč  

TERMÍN PLNĚNÍ:   průběžně v daném období/čtvrtletně  

MÍSTO PLNĚNÍ:  Suchá nádrž Bosonohy - p.č. 3780 a 3782 vše v k.ú. Bosonohy 

                                                                             

SPECIFIKACE PRACÍ: Kontrolní prohlídky hráze a funkčnosti objektů, operativní informování objednatele  

                                      o  výsledcích kontrol, konzultace k provozu, návrh nápravných opatření, zpracování 

                                      výsledků kontrol a jejich zhodnocení – 1x za čtvrt roku  

                                   

ÚHRADA:  Odměna bude hrazena na základě vystavené faktury, doba splatnosti  
                                       faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli  
 
 
UPOZORNĚNÍ: Souhlas s objednávkou potvrďte e-mailem nejpozději do 5-ti dnů od obdržení 

objednávky. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí,                     
že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a obsah této 
objednávky bude uveřejněn v registru smluv zřízeném MV ČR, a to dle ust. § 5 
zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek zde uvedených.  
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Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Tomáš Pohl,
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

ADRESA PRO DORUČENÍ
FAKTURY:

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství,
Kounicova 67, 601 67 Brno

S pozdravem

JUDr. Marta Kolková

vedoucí Odboru vodního a lesního

hospodářství a zemědělství


