
 Objednávka číslo: 190VTU0100000057 

Objednatel: 

708 oo 

IČO: 25385691 

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

Čkalovova 6144/20 

Ostrava-Poruba 

DIČ: CZ25385691 

Dodavatel: 

709 oo 

IČO: 25396544 

Ostravské komunikace, a.s. 

Novoveská 1266/25 

Ostrava-Mariánské Hory 

DIČ: CZ25396544 

Datum vystavení: 08.11.2019  Středisko: 0900 Správa 

Datum dodání: 15.12.2019 Místo dodání: Letní koupaliště Ostrava - Poruba 

 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba 

Na základě Vaší nabídky ze dne 8.11.2019 č. 229-2/19 u Vás objednáváme opravu vjezdu do areálu Letního 

koupaliště v Ostravě - Porubě ze strany zadního parkoviště v rozsahu  x m. Předmětem opravy je: 

- vybourání stávající nesoudržné betonové plochy 

- příprava pláně pro kladení zámkové dlažby 

- D+M zámkové dlažby ti. 8cm silniční 

- D+M bet. obrub, příčně obruby silniční nájezdové, podélně obruby chodníkové - odvoz a likvidace odpadů 

T: 15.12.2019 

Záruka: 60 měsíců 

Splatnost daň. dokladů: 30 dní 

Název Množství MJ J. cena Měna 

Stavební a montážní práce - oprava x, 0000  80 823,00 CZK 

CELKEM bez DPH:   80 823,00 CZK 

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení 

S92e, 

Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. 

S92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti 

na plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ — CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o 

uvedení textu ” Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle S106a) zákona o DPH 

č.235/2004Sb” Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přiložte k fakturaci. Bez 

těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. 

Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu sekretariat@sareza.cz . 

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx 



Fakturujte na adresu:                                                                                   Razítko a podpis: 

 Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

 

Čkalovova 6144/20 

708 00 Ostrava – Poruba 

 

IČO: 25385691                 DIČ: CZ25385691                                               Datum:          8.11.2019 

 

 
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky. 
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.  


