
 

Odbor životního prostředí Úřadu městské části, Dominikánská 2, 60169 Brno 

 

Identifikátor: MBSTX00A5ARX 

O B J E D N Á V KA 
 

Evidenční číslo: OB3100/2100388 Dodavatel: 

 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
 Pražská 1321/38a 

Vyhotovil:         Strnadová Lucie,tel.  10200 Praha 

Datum: 22.11.2021 IČ: 49356089 

 

Odběratel: Konečný příjemce: 
Statutární město Brno IČO: 44992785 Statutární město Brno, městská část Brno-střed IČO: 44992785 

Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785 Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785 

602 00 Brno 601 69 Brno Číslo účtu:  

 Nezapsáni v obchodním rejstříku Banka:  

 

Objednáváme u Vás: 
Zajištění zvýšeného úklidu výsypu odpadů v historickém jádru města Brna v období 26.11.-23.12.2021, schváleno na schůzi rady RMČ dne 22.11.2021, 
číslo usnesení RMČ/2021/140/07 
V ceně je zahrnuto: 
- Návoz, rozmístění, odvoz a pronájem 70ks stojanů na pytle 
- Pytle potištěné vánočním motivem, včetně úhrady 50% nákladů na vánoční raznici 
- Odvoz a likvidace odpadu 
- Obsluha výsypu trojnožek (stojanů) 
- Zvýšení - posílení svozu stávajících odpadkových košů mimo jiné i nasazením další posádky na svoz košů ve dnech pátek, sobota, neděle 
- Nasazení ručních pracovníků mimo jiné i s posíleným úklidem ručními pracovníky v čase od 12 do 22 hodin ve dnech pátek, sobota, neděle 
 
 

 
Dodavatel potvrzením objednávky prohlásí, že bude dodržovat etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 
 
Dodavatel potvrzením objednávky bude souhlasit s tím, že tato objednávka včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
 
Dodavatel potvrzením objednávky vezme na vědomí, že tato objednávka, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 

Dohodnutá cena celkem: 441 432,20  Kč 

Základ daně:  364 820,10 DPH základní: 76 612,22 DPH snížená: 0,00 

 

Termín dodání:         23.12.2021 

 

Objednatel: Mencl Vojtěch Ing. arch. 

 

 

Datum: 24.11.2021 Podpis: 

 

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §435 NOZ včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. 
Jsme plátci DPH. 
 



 


