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NAŠE Č. J.: MMB/0316714/2020 Kapela Midnight Coffee Session z.s. 

Slavíkova 3865/8 
695 01 Hodonín 
 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:   
    
DATUM: 30.07.2020 IČ: 05940885 
POČET LISTŮ: 1   

  

  

OBJEDNÁVKA: Hudební produkce během slavnostního ceremoniálu „Díky, Brno!“  

 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme zajištění hudební produkce v rámci slavnostním 

ceremoniálu „Díky, Brno!“, který se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020 od 14:30 do 17:00 hod. 

v prostorách Sněmovního sálu a Rytířského sálu Nové radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.  
 

Hudební produkce bude rozdělena na 3 části: 
 

14:30 – 15:00  podkresová hudba v době příchodu hostů – Rytířský sál 
 

15:20 – 15:30 vlastní hudební program v rámci ceremoniálu (krátké pásmo cca 10 min.) – 

Sněmovní sál (může být dle aktuální situace prodlouženo na cca 15 min.) 
 

15:35 – 16:30  hudební doprovod v rámci „číše vína“ v délce cca 1 hod. – Rytířský sál 
 

Repertoár hudební produkce bude předem odsouhlasen se zadavatelem. Objednáváme kompletní sestavu 
kapely včetně zpěvačky, 2 x cimbál a nazvučení hudební produkce. Všichni zástupci dodavatele budou mít 
s sebou na akci roušky a oblečení odpovídající charakteru slavnostního ceremoniálu. 
 

Cena celkem zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním hudební produkce vč. dopravy, povinného 
poplatku OSA (žádáme o zaslání smlouvy | formuláře potvrzující nahlášení a zaplacení poplatku) apod. 

 

Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení celé akce z důvodu vyšší moci a na základě vyhodnocení aktuální 
hygienicko-epidemiologické situace. Objednatel bude v tomto případě informovat dodavatele o zrušení akce.  
Dodavateli v tomto případě náleží úhrada dosud vynaložených nákladů v maximální výši 4 000 Kč. 
 

 

CENA CELKEM :   17 500,00 Kč (dodavatel není plátce DPH) 
 

TERMÍN PLNĚNÍ:  15. 8. 2020 (14:30 – 17:00), členové kapely budou na místě 1 hodinu před začátkem 
akce 

 

MÍSTO PLNĚNÍ:  Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno 
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ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury), fakturováno bude dle 
skutečného plnění 

 

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba 
doručit nejpozději do dvou měsíců po realizaci zakázky na adresu statutárního 
města Brna (viz fakturační údaje) – na obálku uveďte „Kancelář marketingu a 
cestovního ruchu. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Markéta Soukupová, MBA 

vedoucí  Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

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

CZ44992785 
 


