
 

OBJEDNÁVKA číslo: 876/2/21/59 

Dodavatel Odběratel 

Název JaP - Jacina, s. r. o. Název Město Mnichovo Hradiště 

Sídlo Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště Sídlo Masarykovo náměstí 1,  
295 21 Mnichovo Hradiště 

IČ 25655108 IČ 00238309 

DIČ CZ25655108 DIČ CZ00238309 

č. účtu  č. účtu 2627181/0100 

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:  

výměna části oplocení hřiště ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště - 2. etapa.  
Podrobněji viz. cenová nabídka zhotovitele  
Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na 
výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92 a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92 a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte 
uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ – CPA!  
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 
Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem 
o registru smluv. 
Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje:  
zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, 
je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol,  
byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.) 

2) Termín 
dodání 

24. 11. 2021 

3) Místo 
dodání 

Město Mnichovo Hradiště, , , ,    
Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz 

4) Množství a cena v Kč 

Předmět Množství Jednotka Cena / jedn. Cena bez DPH Sazba DPH Předpokl. cena PDP 

1.výměna části oplocení hřiště ZŠ 
Sokolovská 254–2. etapa 

1  103 930,00 103 930,00 21 
103 930,00 

Kč 
ANO 

Celkem 103 930,00  

5) Platební 
podmínky 

Převodním příkazem, splatnost 21 dní. 

6) Poznámka: na faktuře uveďte č í s l o  t é t o  o b j e d n á v k y , k faktuře přiložte kopii této objednávky 

7) Objednávku 
vystavil 

Zdeněk Sieber Dne 8. 10. 2021 

8) Objednávku 
schválil 

Ing. Pavel Král Dne 11. 10. 2021 

9) V Mnichově 
Hradišti dne 

8. 10. 2021 10) Podpis  



 


