
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV                       
 ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA 
  
 Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav 
 
VYŘIZUJE: Ing. Ivana Zahradníková 
TEL.: xxxxxxxxxxx 
MOBILNÍ TEL.: xxxxxxxxxxxx 
E-MAIL: xxxxxxxxxxxxx 
Č. EVIDENČNÍ:   
DATUM: 15.05.2017 
 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2017/0552 
Odbor stavební a rozvoje města 

 
Objednáváme u Vás: 

Označení dodávky Množství Jednotka Předpokládaná 
cena celkem 

technický dozor investora pro stavbu "Nástavba a stavební úpravy 
budovy u  2. ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav. 

1.00  199 650,- Kč 

Předpokládaná celková cena bez DPH 165 000,00 Kč 

Předpokládaná celková cena včetně DPH 199 650,00 Kč 

 
Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude 
sloužit pro ekonomickou činnost města. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu 
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
 informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 

*na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru 
Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli 
 
1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích příloh, při dodržení 

podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.  

2. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této objednávce, kdy je tento 
odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární 
město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této objednávce 
obsažené. 

3. Objednávku v registru smluv zveřejní objednatel. 
4. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 
 

Dodavatel: 

MB INVEST s.r.o. 
Palackého 54/16 
29301 Mladá Boleslav 
IČ: 48952770 
 



5. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky. 
 
 
 
 
 
Za společnost: 
 
MB INVEST s.r.o.                      Ing. Bohuslav Devátý 
  vedoucí odboru 

 Odbor stavební a rozvoje města 
 

 

Bankovní spojení:    Fakturu zašlete na adresu: 
Česká spořitelna a.s.     Statutární město Mladá Boleslav 
xxxxxxxxxxxxxxxxx     Komenského náměstí 61   

293 01 Mladá Boleslav 
       IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295 


