
 
*KUJMXOPCDEZL* 

 Žerotínovo náměstí 449/3 KUJMXOPCDEZL 

 601 82  BRNO 

 tel. 541 651 111   datová schránka: x2pbqzq OBJEDNÁVKA č. JMK006568/19/OKŘ/OBJ 

 

Odběratel  Dodavatel: 

   

Název Jihomoravský kraj  Název Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo Žerotínovo náměstí 449/3  Sídlo Nábřežní 90/4  

 601 82 BRNO   150 00 Praha 5  

Vyřizuje Radka Stehlíková   

Telefon 54165 8867  Telefon  

IČO 70888337  IČO 47116901 

DIČ CZ70888337  DIČ CZ47116901 

Předmět objednávky: 
 
Objednáváme tímto u Vás zpracování žádosti o podporu včetně povinných příloh k projektu „Zkvalitnění varování a informování 
obyvatel na území Jihomoravského kraje“ v rámci Operačního programu životního prostředí do výzvy č. 125 „Budování a rozšíření 
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány“. Žádáme o zpracování projektové 
dokumentace včetně podání žádosti o dotaci. 
 
Specifikace objednávky 
Zpracování kompletní žádosti o dotaci do 125. výzvy OPŽP, Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl 
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření, Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 
systémů na lokání úrovni, digitální povodňové plány, tj. 
-    vyplnění a podání žádosti o dotaci v informačním systému MS2014+ (IS KP14+), 
-    zajištění veškerých relevantních příloh a dokumentů nutných pro podání žádosti o dotaci v rámci 125. výzvy OPŽP 
 
Zpracování projektové žádosti projektu „Zkvalitnění varování a informování obyvatel na území Jihomoravského kraje“ vč. veškerých 
relevantních příloh a dokumentů nutných pro podání žádosti o dotaci v rámci 125. výzvy OPŽP s termínem odevzdání do 23. října 2019 
kontaktní osobě, která zabezpečí projednání ve volených orgánech kraje.  
 
Dílo bude zpracováno v souladu s platnou metodikou OPŽP, tj. Programovým dokumentem OPŽP 2014-2020, Pravidly pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 a 125. výzvou k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020, event. dalšími 
relevantními metodickými pokyny a dokumenty souvisejícími s danou problematikou. 
 
Podání zpracované kompletní žádosti o dotaci do 19.12.2019 v souladu 125. výzvou OPŽP. 
 
Předpokládaná celková cena: 78.650 Kč s DPH 
 
Kontaktní osoba KrÚ JMK: 
Mgr. Aneta Valoušková, tel.: 541 658 729, e-mail: valouskova.aneta@jmk.cz 

 

 

Podrobnosti platby: 

Způsob zaplacení na účet Splatnost faktury je 14  dnů od doručení faktury. 
Cena je uvedena s DPH Při fakturaci uvádějte číslo objednávky. 
 

Fakturu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu posta@jmk.cz nebo do datové schránky x2pbqzq. 
 

 

Schválení  

Mgr. Martin Koníček 
vedoucí odboru kancelář ředitele 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Datum 24.09.2019 

  

  

  

    

  
 

Poznámky a připomínky 

 

 



-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, September 25, 2019 3:54 PM
To: Stehlíková Radka <STEHLIKOVA.RADKA@kr-jihomoravsky.cz>
Cc: Valoušková Aneta <VALOUSKOVA.ANETA@kr-jihomoravsky.cz>
Subject: RE: objednávka JMK

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky a akceptuji podmínky v ní uvedené.

| oddělení plánování a koncepcí

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. | divize OII Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

tel.: (+420) | (+420) | fax: (+420) | www.vrv.cz


