
Krajský úřad Libereckého kraje

Fakturační adresa: Dodavatel: RŽP OR

organizace

kontaktní osoba

ulice + čp.

PSČ a město466 01

IČO: IČO:

DIČ: ARES DIČ: CZxxx

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Číslo objednávky: OBJ/ 697 /2019 Vyřizuje / telefon:

Místo a datum: LIBEREC, 10.5.2019 E-mail:

číslo zakázky: VZMR/ xxxx /19

kompletní zajištění propagace Libereckého kraje na základě rámcové smlouvy č. OLP/156/2019, 

na akci Majáles, která se uskuteční dne 10.-11. května 2019. 

Objednáváme následující: doprava, organizace, stavba stánku, hostesky, vše dle ceny z rozpočtu, 

tj. cena nepřesáhne částku 21500 Kč.

Cena bez DPH: 0 Kč > buď  doplň cenu bez DPH a zadej výši DPH…

DPH 21 %: 0 Kč Osvobozeno od DPH.

Předpokládaná konečná cena: 0 Kč

Cena bez DPH: 17 769 Kč

DPH 21 %: 3 731 Kč Osvobozeno od DPH.

Předpokládaná cena: 21 500 Kč >… anebo  doplň cenu včetně DPH a zadej výši DPH

Termín dodání: 11.5.2019

Způsob úhrady: faktura / bankovní převod Objednávku tímto akceptuji.

Splatnost faktury: min. 14 dní datum + podpis dodavatele:

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky.

S pozdravem

Podpis příslušného člena rady kraje:

Martin Půta

hejtman

0 0 0 0

0 0 0 0

1401 026300 3399 5169

Objednáváme u Vás:

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • IČO: 708 915 08 • DIČ: CZ70891508

Podpis ředitele krajského úřadu:

vedoucí odboru kancelář hejtmana vedoucí odboru kancelář ředitele

Mgr. Ivana JarošováMgr. Josef Chýle

POZOR - termín dodání je dříve než datum objednávky!

NEPRAVDA

PRAVDA

Jablonec nad Nisou

Kateřina Rosendorf

019 67 142

19-7964200287/0100

 odbor kancelář hejtmana

CZ70891508

708 91 508

Není plátcem DPH.

                          O B J E D N Á V K A

461 80 Liberec 2

U Jezu 642/2a

Krajský úřad Libereckého kraje

Liberecký kraj

Sadová 3957/7

Kateřina Rosendorf

Mgr. Eva Říhová / 485 226 302

eva.rihova@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz • datová schránka: c5kbvkw

Mgr. René Havlík Liberecký kraj - Krajský úřad Libereckého kraje

 

 tel.: + 420 485 226 302 • mobil: +420 770 168 322 • e-mail: eva.rihova@kraj-lbc.cz

01/258/2019

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz


01/ 258 /2019 /2019

1. Návrh na uskutečnění operace (dodávky zboží, služby)

(vyplňuje zaměstnanec zařazený do krajského úřadu, resp. příslušného odboru)

objednávka č: OBJ/ 697 /2019 ze dne: 10.5.2019

dodavatel:

b) předpokládaný termín poskytnutí dotace, příspěvku, půjčky, zálohy nebo provedení úhrady (dle smlouvy, rozhodnutí,

platebního kalendáře kraje, apod.)

c) úhrada bude provedena z příslušné kapitoly rozpočtu kraje k tomu oprávněným správcem finančních prostředků

(příkazcem operace) z těchto položek a předpokládané výši:

ORJ §

xxxx xxxx

1401 3399

podpis datum

2. Stanovisko příslušného příkazce operace:

(vyplňuje příkazce operace)

V rámci předběžné řídicí kontroly bylo prověřeno ANO NE

Nezbytnost uskutečnění připravované operace x

Věcná správnost a úplnost podkladů x

Dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti x

Soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy x

Postup a podmínky pro zadávání veřejných zakázek x

Souhlasím s uskutečněním finanční operace.

jméno podpis datum

3. Stanovisko příslušného dílčího správce rozpočtu:

(vyplňuje dílčí správce rozpočtu za věcnou správnost)

ANO NE

x

x

x

x

I. Souhlasím s uskutečněním operace.

(v případě nesouhlasu s uskutečněním operace se přeškrtne)

II. Nesouhlasím s uskutečněním operace z důvodu nedodržení:

(v případě souhlasu s uskutečněním operace se přeškrtne)

jméno podpis datum

Soulad s pravidly stanovenými zvláštními právními předpisy

V rámci předběžné řídicí kontroly bylo prověřeno

Oprávněnost příkazce včetně porovnání jeho podpisu s podpisem dle podpisového vzoru

Soulad připravované operace se schváleným, resp. upraveným rozpočtem

Příkazce operace NESMÍ být shodný s dílčím správcem rozpočtu (P54).Příkazce operace NESMÍ být shodný s dílčím správcem rozpočtu (N54).

v Kč

914 01 21 500

Kateřina Rosendorf

026300

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku orgánu veřejné správy

a) stručná charakteristika:

Kapitola rozpočtu ORG Položka

10.5.2019

21 500

Předpokládaný výdaj

kompletní zajištění propagace Libereckého kraje na 

základě rámcové smlouvy č. OLP/156/2019, 

(číslo resortu - ORJ / pořadové číslo záznamu dle správce / rok)

11.5.2019

xxx xx xxxxxx

Mgr. Eva Říhová

xxxx

5169

POZOR - výdaj v Záznamu je rozdílný od předpokládané hodnoty Objednávky!

jméno

NEPRAVDA

NEPRAVDA

10.5.2019

10.5.2019Mgr. Andrea Fulková Marcela Cechlová

Mgr. Josef Chýle Mgr. Ivana Jarošová

Soulad s uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky


