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NAŠE Č. J.:  MMB/0277257/2022 Martin Slanina 

FOP 

Sentice 91 

666 03 Sentice, okr. Brno-venkov 

 

IČO: 759 34 442 

SPIS. ZN.: OZ/MMB/0236538/2022/10 

  

VYŘIZUJE: Mgr. Iva Koudelková 

TELEFON: 

E-MAIL: 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 12.05.2022  

POČET LISTŮ: 01  

   

   

OBJEDNÁVKA: Zajištění pohoštění pro účastníky kulatého stolu  

Objednáváme u vás zajištění pohoštění pro účastníky kulatého stolu „Veřejná debata s odborníky v oblasti 

zdraví“. Jednání kulatého stolu se uskuteční dne 25.05.2022 v prostorách Zastupitelského sálu ÚMČ Brno-

střed, Dominikánská 2, Brno. Jednání bude probíhat od 17,00 hod. do 19,00 hod. Předmětem objednávky je 

zajištění pohoštění pro 18 osob, v plném rozsahu vámi podané cenové nabídky ze dne 10.05.2022,  

17,09 hod., a za podmínek v ní stanovených. Tato cenová nabídka je nedílnou přílohou objednávky.        

 

CENA BEZ DPH:   5 836,- Kč  

DPH (10 %):   583,60 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  6 419,60,- Kč 

TERMÍN DODÁNÍ:  25.05.2022 v době od 17,00 do 19,00 hod. 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno, Zastupitelský sál ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 

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),  

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 
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PŘÍLOHY 01 

 

 

 

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 13.05.2022 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: Martin Slanina 

Podpis: akceptace ústně 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

 

 

 


