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DATUM: 26.05.2021   

POČET LISTŮ: 02   

    

    

    

Objednávka č: 9732100025 

Objednávka služby – technické a produkční zajištění a občerstvení pro BKP 

 

 

Vážení,  
na základě předchozí domluvy u Vás objednáváme technické zajištění prostor pro XII. setkání Brněnského 
kulturního parlamentu (BKP) konané 15. 06. 2021 od 17.00 do 20.00 na letní scéně „Error 404“, v případě 
nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách BuranTeatr (Kounicova 686/22 Brno 602 00) 
       

• Technické zajištění prostor pro potřeby konání XII. BKP v uvedeném termínu v objektu letní scény 
divadla BuranTeatr (Error404) (elevace pro cca 100 osob upravená dle hygienických nařízení, židle 
a stoly – dle potřeby – pro návštěvníky i pro účastníky panelové diskuse, uvaděčk*a, stůl a židle pro 
potřeby registrace návštěvníků) 8 000 Kč na celou dobu včetně personálního zajištění (1x zvukař, 1x 
technik, 1 stage manager) 

• Zajištění technického zázemí pro potřeby XII. BKP (data projektor, počítač, plátno, 3 bezdrátové 
mikrofony, osvětlení, ozvučení, wi-fi a dalších technických záležitostí dle potřeby) 

• Zajištění streamingu celého setkání na FB stránku BKP (kameraman 3 000 Kč, kamera 1000 Kč, 
Stativ 500 Kč, Pojištění 500 Kč, Kabely 500 Kč) 

• Zajištění občerstvení pro 50 osob v rozsahu:  
1 ks Káva dle výběru (na bázi espressa, postupný výdej na baru) 
Karafy s vodou, led, citrusy dostupné během celé doby konání akce+skleničky nebo recyklovatelné 
kelímky 
1 ks chlebíček (výběr ze 3 druhů, nachystané na talířcích)  
1 ks tartaletka čokoládová s ovocem (celkem 7 500 Kč) 
 

 

Dohodnutá cena: 

21 000,- Kč včetně DPH. Zhotovitel není plátce DPH. 

 

Termín plnění: 15. 06. 2021 

 

Fakturační adresa:  

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
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Příjemce: 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 

- 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 

 

 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury MMB 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


