Magistrát města Brna

M

Odbor životního prostředí
Referát ochrany přírody a krajiny

Vážený pan
Vojtěch Sklenář
Jamborova 57
615 00 BRNO

ZE DNE:
NAŠE Č. J.:

MMB/0448430/2020/Mite

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:

Ing. Tereza Mičková

TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:
POČET LISTŮ:

OBJEDNÁVKA:

21.10.2020
01

Odlov ichtyofauny v registrovaném VKP Ořešínská rákosina v k.ú. Ořešín.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB") si u Vás na základě Vaší nabídky
objednává provedení odlovu ichtyofauny v registrovaném významném krajinném prvku (VKP) Ořešínská
rákosina z vodní plochy nacházející se na pozemku p.č. 209/7 v k.ú. Ořešín. Práce zahrnují odlov ryb a jejich
transport z předmětné vodní plochy v souladu se zákonnými podmínkami a normami a zpracování závěrečné
zprávy z odlovu.
Přesný termín zásahu bude před jeho realizací zhotovitelem telefonicky oznámen správci pozemku - MČ BrnoOřešín, starostovi Mgr. Janu Levíčkovi, tel.

CENA:
TERMÍN PLNĚNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

12.000 Kč (neplátce DPH)
30. 11. 2020
fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury).
v případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Termín pro dodání
faktury je nejpozději do 9. 12. 2020.

Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak při nedodržení termínu prací a jejich
rozsahu nebo provedení v odpovídající kvalitě, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě nebude
proplacena v plné výši a zhotovitel výše uvedených prací již nebude v příštích letech k podání nabídky
na provedení těchto prací vyzýván.
Po provedení prací bude jejich ukončení oznámeno OŽP MMB. Na základě dokončení a převzetí prací bude
vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.
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Originál faktury, prosím, vystavte na odběratele (viz fakturační údaje) a zašlete na adresu příjemce:
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno.
OZP MMB Vám děkuje za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
vedoúcí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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