
Město Náchod

Odbor životního prostředí 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

MUNAX00RLWK0
Sp.zn.: KS 10538/2021/ŽP
Čj.(Če.): MUNAC 67348/2021/ŽP
Vyřizuje: xxx
Tel./mobil: xxx
E-mail:  xxx

Datum: 27.8.2021

Objednávka číslo: 564/2021
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele:   Technické služby Náchod, s.r.o., Bílkova 196, Náchod            IČO: 25270095 

Dodejte Městu Náchod níže uvedené zboží (práci):

1. bezpečnostní řez jasanu u polikliniky - do 1200,- Kč s DPH

2. svázání zeravů v ulici Raisova - do 700,- Kč s DPH

3. odstranění dvou spadlých vrb na hřišti pod Babím - do 2400,- Kč s DPH 

4. sečení trávy (3x) u bývalé polikliniky – do 3200,- Kč s DPH 

5. ořez keřů u bytových domů v ulici Pražská - do 7200,- Kč s DPH

6. odstranění dvou suchých třešní v ulici Na Skalce - do 1800,- Kč s DPH 

7. odstranění výmladků na jeřábech u Integrafu, na sakurách v ulici Pražská a na lípách v ulicích
Denisovo nábřeží, Krásnohorské, Na Strži - do 6000,- Kč s DPH

8. odstranění suchého pahýlu větve dubu v ulici Bartoňova - do 1200,- Kč s DPH

9. odstranění plevele na hradbách v parku u náměstí - do 1200,- Kč s DPH

10. urovnání terénu na travnatých plochách u bytovky v ulici 1. máje - do 1200,- Kč s DPH 

11. sečení bývalé skládky Studýnka - do 11000,- Kč s DPH

12. bezpečnostní řez lípy a dubu u gymnázia a lípy u mlýna - do 6000,- Kč s DPH

13.  frézování pařezů v ulici Kapitána Jaroše, v lokalitách Běloves, Staré Město, Parkány  - do
6600,- Kč s DPH

14. odstranění dřevin a zmlazení lísek v ulici Březinova - do 7200,- Kč s DPH

15. odstranění dřevin a ořez myrobalánu v ulici Zámecká - do 6000,- Kč s DPH

16. ořez větví lísky v ulici Zahradní - do 600,- Kč s DPH
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Peněžní ústav:
Komerční banka, pob. Náchod
Číslo účtu: 222551/0100



Výše výdaje Kč:         63500,-  včetně 21% DPH Dodací lhůta:  15. 9. 2021

Úhrada zajištěna v kap.: 20 606 3745 5169                        Objednávku vyhotovil: xxx

Potvrzení odboru správy majetku a financování: ..................................................... Dne: 27. 8. 2021

Bez razítka                                                                     .........................................................................      
města neplatné                                                      podpis příkazce operace                     

.........................................................................
podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné
zhotovitelem (plátcem DPH) v  tuzemsku poskytnuta  zcela  nebo zčásti  bezhotovostním převodem na účet
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH),  je objednatel  oprávněn
zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu
bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je
úhrada  zdanitelného  plnění  zhotoviteli  bez  příslušné  daně  z  přidané  hodnoty  (tj.  pouze  základu  daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané
hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody
nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny
správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele 

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0
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