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Město Vimperk 
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK 

pracovišt ě Náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk 
Odbor životního prost ředí 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:                                                                                            

MM NAŠE ZN.:  
Č.SPISU:  
VYŘIZUJE Ing. Josef Kotál  
TEL.: +420 388 402 250 
FAX: +420 388 414 822 
E-MAIL: josef.kotal@mesto.vimperk.cz 
DATUM: 20.5.2020 
 

Objednávka č. 327 
 
Dodavatel:  
Městské služby Vimperk s.r.o. 
Ing. Jan Král 
Steinbrenerova 6 
385 17  VIMPERK 
 
 
 
Objednáváme u Vaší společnosti Městské služby Vimperk s.r.o. 
údržbu ploch veřejné zeleně – záhonů v rozsahu dle rozpisu v příloze „Plochy veřejné zeleně 
určené k údržbě – 2020“, který zahrnuje rozpis ploch a stanovených intenzit prací podle 
druhu činnosti a který je jako příloha nedílnou součástí této objednávky.  
 
 
Termín dodání: 01.04.2020 – 31.10.2020 
 
 
Maximální celková cena bez DPH je  219 654,- Kč, cena včetně DPH je 265 781,- Kč. 
 
 
Fakturační údaje: 
 
Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK 
IČ: 002 50 805 
DIČ:CZ00250805 
Č.účtu:  
 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny objednávky co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na 
účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou.   
 
 
Podléhá-li tato objednávka uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, město Vimperk zajistí její uveřejnění v Registru smluv v souladu s tímto právním 
předpisem. 
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Objednávka nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.   
 
Příloha: Plochy veřejné zeleně určené k údrždě - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předal:       Převzal: 
Ing. Josef Kotál     Ing. Jan Král 


