
Statutární město 
Olomouc

1C: 00299308 
DIČ: CZ00299308

Objednávka
(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

odbor cestovního mchii, kultury a sportu V Olomouci dne: 05.09.2019

Firma: OBJEDNÁVKA
Moravské divadlo Olomouc číslo: OB02570/19/OCKS-KULT
příspěvková organizace číslo Jednací:
tř. Svobody 432/33
77900 Olomouc vyřizuje: Lucie Rozbořilo vá

,tel. č.: 585 513 256

Množství Zboží (pracovní úkon) Kč
Objednáváme u Vás zajištění open air představení:
’’Cyrano z Bergeracu" v rámci akce Dny evropského dědictví

Termín: 6.9.2019 ve 20:00 hod. Horní náměstí Olomouc

100000,00

Záznam o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku 
(§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).
Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídící kontrola:

Mgr. Karin Vy kydalo vá
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

I I Limitovaný příslib 5 - -09- 2019
Datum a podpis příkazce operace

Prvek rozpočtu Název prvku rozpočtu Kč
2400 Dny evropského dědictví 100000,00

5 - -09- 2019
Datum a podpis správce rozpočtu řízeiieno oaooru

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 

odbor cestovního fucho k'jitury a sportUi 

Odděloní kultury 
(2)

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
Tel: 585 513 111 
vvww.olomoiic.eii

Bankovní spojení:
Česká spořitelna Olomouc

razítko

\J



Adresát:
Statutární město Olomouc
odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Horní náměstí č. p. 583
779 11 Olomouc
IČ 00299308 DIČ CZ00299308
ID datové schránky: kazbzri
Email: Dodatelna(^,olomouc. eu

Akceptace objednávky č. OB02570/19/OCKS-KULT statutárního města
Olomouce

(pokud nebude akceptace obratem doručena objednateli, má se za to, že dodavatel o plnění
nemá zájem)

dle platné právní úpravy zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“).

1.

2.

3.

4.
5.

Potvrzujeme, že nám byla dne 5.9.2019 doručena objednávka výše uvedeného čísla.
Tuto objednávku přijímáme a budeme ha jejím základě poskytovat požadované plnění. 
Čestně prohlašujeme, že ke dni akceptace objednávky splňujeme podmínky pro 
provozování živnosti stanovené v § 6 - § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Bereme na vědomí, že teprve doručením této akceptace objednavateli vzniká smlouva. 
Bereme na vědomí, že smlouva (tj. objednávka spolu s touto akceptací) bude 
objednatelem zaslána správci registru smluv (tj. Ministerstvu vnitra ČR) k uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Moravské divadlo Olomouc, 
Příspěvková organizace 
tř. Svobody 432/33 
77900 Olomouc 
IČ: 00100544

Razítko a podpis dodavatele:


