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VÁŠ DOPIS Č. J.: Marek Topolář

Borkovany 310, 691 75

IČO: 04923804

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0264377/2022
SPIS. ZN.: OK/ MMB/0264377/2022

VYŘIZUJE: MgA. Kateřina Rundová, DiS.
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 28. 04. 2022
POČET LISTŮ: 02

Objednávka č: 9732200038

Objednávka služeb fotografa na oslavách Dne Evropy.

Dobrý den,

objednáváme u Vás dle předchozí domluvy služby fotografa pro akci k oslavám Dne Evropy, v termínu 9. 5.
2022 od 10.00 do 18.00 na Moravském náměstí pod Joštem.

Dohodnutá cena celkem:

10 800,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

Termín plnění: 9. 5. 2022

Fakturační adresa:

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Odbor kultury MMB

V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh

v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno

doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-

mail: Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh

poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,

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 

 

 
 

 

 

 

  
 


