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Objednávka č. 9562100202 „Právní služby - rozvojová lokalita Přízřenice, Dolní Heršpice - Smlouva o 

spolupráci, Memorandum o spolupráci"

Vážený pane magistře,

v souvislosti s rozvojovou lokalitou Přízřenice, Dolní Heršpice a souvisejícími protipovodňovými opatřeními u 
Vás tímto objednáváme právní služby spočívající v sepsání následujících smluv:

• Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Povodím Moravy, s.p.

• Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, Povodím Moravy, s.p., městem Modříce 

a Jihomoravským krajem.

Objednávka bude hrazena z rozpočtu Odboru investičního Magistrátu města Brna ORJ 5600, § 3639, 
pol. 5166.

Maximální výše odměny: 50.000,- Kč bez DPH

Lhůta poskytnutí plnění: dle pokynů objednatele

Platební podmínky: Odměna bude uhrazena na základě faktury odsouhlasené objednatelem po 
provedení právních služeb. Faktura bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli, a to bezhotovostním převodem na účet advokáta 
uvedený na faktuře. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky. Nedílnou 
součástí faktury bude seznam provedených činností. Smluvní strany souhlasí 
s použitím daňového dokladu v elektronické podobě dle ust. § 26 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv postupem dle 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. Dovolujeme si požádat o akceptaci objednávky e-mailem na adresu:

Bližší informace k předmětu a lhůtě poskytnutí plnění Vám budou poskytnuty 
vedoucím Úseku 4. náměstka primátorky.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna

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

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor investiční 
Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz

2

http://www.brno.cz

