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 MĚSTO BOHUMÍN 
 MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN 
 ODBOR MAJETKOVÝ 
 Masarykova 158 
 735 81 Bohumín 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Objednávka č.: OBJ-2019-04901-MAJ 
 Provozovna:Třinec-Staré město Vyřizuje:  Marcela Hrabalová 
 J.B Pecky 4342 Telefon: 596 092 231 
 79601 Prostějov E-mail: hrabalova.marcela@mubo.cz 
 Datum: 8.11.2019 
 IČO:  25579703 
 DIČ:   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Objednáváme: 
 
Vyčištění 2 kanalizačních řadů – v ul. U Borku v Bohumíně – Skřečoni a v ul. Trnkova ZŠ 
v Bohumíně-Pudlově. 
 
 
Cena:          do 68.002 Kč bez DPH 
 
 
Termín:         do 31. 11. 2019 
 
Splatnost faktury 30 dní 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cena celkem v Kč:  

  

 

schválil podpis datum 

Mgr. Ing. Jan Przeczek v.r. 8.11.2019 

 

akceptoval podpis datum 

p. Baron v.r. 8.11.2019 

Faktury zasílejte elektronicky výhradně na adresu faktury@mubo.cz ve formátech PDF nebo ISDOC. 
Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této 
smlouvy a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas   se zpracováním  osobních údajů uděluji   v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č.  340/2015  Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování 

těchto údajů a prohlašuji, že  všechny údaje jsou  přesné  a pravdivé  a jsou poskytovány dobrovolně. Úhrada bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním 
registru plátců (týká se plátců DPH). Objednatel je při realizaci díla této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této objednávky objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od 
vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH 

v platném znění za každý den prodlení. 

 


