
*KUJMXOPOZMKI*
Žerotínovo náměstí 449/3 KUJMXOPOZMKI

601 82 BRNO

tel. 541 651 111 datová schránka: x2pbqzq OBJEDNÁVKA č. JMK012270/22/OKŘ/OBJ

Odběratel Dodavatel:

Název Jihomoravský kraj Název TJ Tatran Poštorná, z.s.

Sídlo Žerotínovo náměstí 449/3 Sídlo Lesní 1128/12

601 82 BRNO 691 41 Břeclav

Vyřizuje Lenka Nečasová

Telefon 54165 8812 Telefon

IČO 70888337 IČO 16355466

DIČ CZ70888337 DIČ CZ16355466

Předmět objednávky:

V souladu s usnesením vlády ČR č. 147 ze dne 2. března 2022, o vyhlášení nouzového stavu, ve znění usnesení vlády ČR č. 256 ze dne
30. března 2022, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, a na základě usnesení vlády ČR č. 207 ze
dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, a usnesení vlády ČR č. 235 ze dne 23. března 2022, o změně
usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, u Vás objednáváme ubytování (bez
stravy) osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany (dále jen „ubytované osoby“)
v tomto rozsahu:

• maximální počet ubytovaných uprchlíků – 15 osob
• maximální cena za ubytované osoby – 250 Kč/osoba/noc vč. DPH

Termín ubytování: 12. 5. - 31. 5. 2022
Název a adresa ubytovacího zařízení: Turistická ubytovna, Lesní 1128/12, 691 41 Břeclav

Celková maximální cena za ubytované osoby v uvedeném termínu je do 75.000 Kč vč. DPH.

Uvedené ceny odpovídají výši kompenzačního příspěvku poskytovaného na základě usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16. března 2022 a
usnesení č. 235 ze dne 23. března 2022, či případných dalších usnesení vlády ČR tato usnesení měnících nebo nahrazujících.

Fakturace bude dle skutečného počtu ubytovaných osob dle Výpisu z knihy ubytovaných.
Při ubytování je nutné se řídit „Organizačními pokyny ubytovacím zařízením pro ubytování uprchlíků“, které jsou přílohou této objednávky.

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Petlach, petlach.lubomir@kr-jihomoravsky.cz, mob.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že splňuje podmínky pro ubytování dle usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16. března 2022 a
usnesení č. 235 ze dne 23. března 2022, či případných dalších usnesení vlády ČR tato usnesení měnících nebo nahrazujících.

Podrobnosti platby:

Způsob zaplacení na účet Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury.

Cena je uvedena s DPH Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.

Faktury zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu posta@jmk.cz nebo do datové schránky x2pbqzq.

Schválení

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru kancelář ředitele
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Datum 10. 5. 2022



From: TJ Tatran Poštorná
Sent: Wednesday, May 11, 2022 12:38 PM
To: Nečasová Lenka <NECASOVA.LENKA@kr-jihomoravsky.cz>
Subject: Re: objednávka JMK - ubytování

Dobrý den,

potvrzujeme tímto přijetí objednávky a akceptujeme podmínky v ní uvedené.

Za Turistickou ubytovnu TJ Tatran Poštorná,z.s. : Mgr. Jindřich Pláteník, dne 11.5.2022


