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NAŠE Č. J.: MMB/0292270/2021 Vážený pan,

MgA. Jiří Marek

MARSTON-CZ s.r.o.

IČO: 26226642

sídlo: Hvězdárenská 860/2

616 00 Brno - Žabovřesky

SPIS. ZN.: 7300/OK/MMB/0292270/2021

VYŘIZUJE: Hana Malečková
TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 21. 6. 2021

POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732100032

Demontáž keramické fontány a uložení v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci

Vážený pane,

na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme demontáž keramické fontány (konkrétně 3 vertikálních

keramických sloupků), umístěné u 7. brány v areálu brněnského výstaviště č. p. 159/2, k. ú Pisárky (viz blíže

přiložená fotodokumentace). Jedná se o objekt drobné architektury, autorem je akad. sochař Aleš Werner.

Vzhledem k tomu, že v místě, kde se dílo nachází, má stát multifunkční hala, souhlasí autor s odstraněním

výše popsaného díla za účelem jeho záchrany. V rámci demontáže objektu bude provedeno odstranění 3

vertikálních keramických sloupků, důkladné zabalení (vhodné pro uskladnění v exteriéru), odvoz a uložení

v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace.

CENA BEZ DPH: 34 000,- Kč

ČÁSTKA DPH (21%): 7 140,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 41 400,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 2. 7. 2021

MÍSTO DODÁNÍ: Brno

ÚHRADA: Fakturou

Dodavatel je plátce DPH.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte

„Odbor kultury“. K faktuře, prosím, přiložte kopii objednávky.

Faktura bude obsahovat následující údaje:

- označení objednatele a dodavatele, sídla;

- číslo faktury – daňového dokladu;

- číslo objednávky;
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- datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti; 
- označení služby; 

- označení banky a č. účtu, na který bude výše uvedená finanční částka uhrazena; 
- fakturovanou částku; 
- údaj o zápisu v ostatní evidenci 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 
Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

S pozdravem 

 

Otisk razítka 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury 

 

 

POČET PŘÍLOH: 01 Fotodokumentace 

 

 

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


