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 Město Kravaře *mukrx00airhe* 
 Náměstí 43 MUKRX00AIRHE  
 747 21 Kravaře 
 
 
VYŘIZUJE: Hahn Marcel Ing. Dodavatel: 
TELEFON: T-MAPY spol. s r.o. 
FAX: Špitálská 150/10 
E-MAIL: 50003 Hradec Králové 
DATUM: 06.05.2019 IČ: 47451084; DIČ: 47451084 
 
 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000153/OI/2019 

 

Objednávka aktualizace Registru nemovitostí a licence WSDP 

 
Na základě Vámi zaslané nabídky NAB-19-039 ze dne 30. 4. 2019 objednávám pro město Kravaře aktualizaci 
Registru nemovitostí, licenci pro modul WSDP a novou vrstvu původních parcel a majetku do Katastrální mapy, 
a to vše za cenu uvedenou v nabídce, tj. 24 000 Kč bez DPH. 
 
 
Fakturační údaje: 

Město Kravaře 
Náměstí 405/43 
747 21 Kravaře 
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292 
 

Platební podmínky: 

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000153/OI/2019 
Platba převodem 
 

Ostatní zavazující podmínky: 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť 
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být 
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a 
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření 
Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 
15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem 
zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv 
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

 
 
 
Ing. Marcel Hahn       
Vedoucí oddělení informatiky 
 
„podepsáno elektronicky“ 




