
  

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OKaP/1201/2022 

 

OBJEDNATEL DODAVATEL 

statutární město Ostrava Obchodní firma : AUPEMA s.r.o. 

Prokešovo náměstí 1803/8  

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Čs. armády 497 

IČ: 00845451  74283 Klimkovice 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  

  IČ : 28596129 DIČ: CZ28596129 

PŘÍJEMCE  (zasílací adresa):  

městský obvod Poruba  

Klimkovická 55/28  

70856 Ostrava-Poruba  

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  

Číslo účtu : 1649335379/0800  

 

 
Objednáváme u Vás : 

SDÍLKO PORUBA – Kompletní technické zajištění akce Sdílko Poruba 
Akce bude probíhat od 16. 8. do 30. 8. 2022, nástup k činnostem v bodech 1) a 2) je dne 15. 8. 2022 nejpozději v 8:00 hod. na Alšově náměstí. 
Kompletní technické zajištění znamená následující: 
1. Propojení modulů elektřinou 
- Dle zaslaných propozic 
- Více informací si zajistit u společnosti KOMA MODULAR 
- Nutno zapojit do našeho rozvaděče, zjistit a hlavně zajistit potřebnou kabeláž 
2. Elektřina v modulech 
Kavárna – do modulu s markýzou umístit na stěnu velikost úhlopříčky min. 120 cm, přehrávání videí formát MP4, nastavení smyčky 
 
3. WORKSHOPY 
a) 18. 8. 2022 od 17:00-18:30, kombo a mikrofon, plátno, promítačka, skládací židle 20 ks 
b) 21. 8. 2022 od 10:00, kombo a mikrofon, plátno, promítačka, skládací židle 20 ks 
     4.  Kulturní program 
16. 8. 2022 Slavnostní zahájení 
16:00 hod. Úvodní slovo starostky městského obvodu Poruba Ing. Lucie Baránkové Vilamové, Ph.D. 
16:15 hod. Sundara z. s. - taneční vystoupení 
16:30 hod. Katka a Jazzbanda – koncert 
 
19. 8. 2022 17:00 hod. DJ Lednička - podvečerní relax 
21. 8. 2022 15:00 hod. Samolebky – koncert 
26. 8. 2022 17:00 hod. DJ Soulphoniq - podvečerní relax 
30. 8. 2022 17:00 hod. Matěj Burda & Matěj Sebastián Kostruh – koncert k závěru Sdílko Poruba 2022 
Změna programu vyhrazena. 
 
ÚVODNÍ SLOVO 
2 mikrofony pro starostku a moderátorku. 
KATKA A JAZZBANDA 
PA systém, ktery´ musí by´t schopny´ přenést celé zvukové spektrum v dostatečné hlasitosti pro dany´ prostor. 
• mikrofon zpěv DPA d:facto (vždy vlastní) 
• 2x nástrojovy´ mikrofon DPA 4099 nebo 1x odpovídající na stativu pro sax, klarinet 
• 1x stereo linka klávesy, nebo místní naladěné piáno s mikrofonem 
• 1x linka kombo baskytara 
• 1x linka piezo pro kontrabas  
• Mikrofony na ozvučení bicích (sestava Kick, SN, HH, TT, FT, cymbals) 
• 4x odposlech (minimum) 
• dle případně další domluvy s umělci. 
SUNDARA 
- Taneční vstup, hudba na cd/usb 
- 3 vstupy, dle případně další domluvy s umělci. 
DJ LEDNIČKA 
- Vlastní technika, případně dle další domluvy s umělci. 
MATĚJ A MATĚJ 
2 x  zpěvový mikrofon 
2x Di- Box akustická kytara 
Cajon - 1x SM96 (kopákový mic zezadu) 1x SM 57 nástrojový mic zepředu, 1x overhead na činel 
 - případně dle další domluvy s umělci. 
DJ SOULPHONIC 
- Odposlechy, případně dle další domluvy s umělci. 
SAMOLEBKY 
- dle případně další domluvy s umělci. 



5. OBECNĚ TECHNICKÉ 
• Zajistit přechodové lišty, bude jich potřeba 15-20 ks 
 
Celková cena činí 84 095 Kč vč. DPH 
ORG 46019, kontaktní osoba Bc. Pavlína Polášková, 720 725 368. 

 

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). 
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. 

 
 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 
samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením 
ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

 
 

Lhůta plnění : 30.08.2022 

Cena vč. DPH : 84 095,00 Kč  

Vyřizuje / tel. / email : Polášková Pavlína Bc., , 
 

 

 

V Ostravě dne:   Moldříková Zuzana Bc., vedoucí odboru kultury a prezentace  

 (oprávněná osoba)  

 

 
 

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. OKaP/1201/2022/P1. 

  

 

Bc. Zuzana 

Moldříková

Digitálně podepsal Bc. 

Zuzana Moldříková 

Datum: 2022.08.11 
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