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VÁŠ DOPIS Č. J.: Vážený pan

vedoucí pobočky Brno

HrubyMOVING Transport, a.s.

Brněnská 289

664 61 Holasice
IČO: 28517679

DIČ: CZ28517679

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0374112/2020
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. Hana Malečková
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 07. 09. 2020
POČET LISTŮ: 02

Objednávka č: 9732000039

Objednávka služby – přesunutí pamětní desky k 40. výročí osvobození Československa z ul.

Barvičovy v Brně na hrad Špilberk v Brně

Vážený pane,

objednáváme u Vás dle předchozí domluvy přesunutí pamětní desky k 40. výročí osvobození

Československa z ul. Barvičovy v Brně na hrad Špilberk v Brně.

Zadávací podmínky:

Přesunutí betonového kvádru

Dohodnutá cena:

4 537,50 Kč bez DPH

Fakturační adresa:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Odbor kultury MMB

Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací.

Faktura – daňový doklad bude splňovat všechny náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané

hodnoty, v platném znění, a bude obsahovat mimo jiné údaje dle § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník v platném znění:

- označení objednatele a zhotovitele, sídla, identifikační údaje;
- údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky;
- číslo faktury – daňového dokladu;
- datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- označení banky a č. účtu, na který se má platit (registrovaný u správce daně v Registru plátce DPH);
- označení služby;
- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, částku DPH, fakturovanou částku včetně DPH;
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- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

S pozdravem 

 

Otisk razítka 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury MMB 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 


