
Statutární město
Olomouc

l(?9308
ryíč: CZOO299308

Objednávka
(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespoiidenci)

['?r vnějších vztahú a informací V Olomouci dne: 23.08.20l7

3?:
Moravské divadlo (]oníouc
příspěvková organizace
tř. Svobody 432/33
77900 0lomouc

'?m
číslo: OBO2270/17/OYVI-KUL
číslo jednací:

vyřizu.ie:
tel. č.:

ffil Zboží (pracovní úkon)1.00 Obiednáváme u Vás vystoupení Moravského divadla Olomoucv rámci DED dne 8.9.20]7 na Horním náměstí.
Celková cena vč. DPH í 00 000,-Kč.
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m

Děkuji- s nozdravem

PhDr.

vedoucí odboru vnějšíeh vztaM a informací

Záznam o provedení předběžné řídíeí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku(§ 13 vyhL 416/2004 sb.).
Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídící koiitrola:
[] Lirnitovaný příslib 23

Datum a podpis p'tíkazce operace
Název '3rvku rozpočtu4ronského dčdictví

l Prvek rozpočm
12400 Kč

?

13 .08, :L!
---.--------------]=Datum a podpis správce rozpoč0 řizenéf odboruenéai
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Adresát:
Statutární město Olomouc

odbor vnějších vztahů a informací
Horní náměstí č. p. 583
77911 0lomouc
IČ 00299308 DIČ CZOO299308
ID datové schránky: kazbzri
Emažl: podatelna@,olomouc.eu

Akceptace objednávky č. OBO2270/17/OVVI-KUL statutárního města
Olomouce

(pokud nebude akceptace obratem doručena objednateli, má se za to, že dodavatel o plnění
nemá zájem)

dle platné právní úpravy zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmíríkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru
smluv").

1.

2.

3.

4.

Potvrzujeme, že nám byla dne 23 .8.20l 7doručena objednávka výše uvedeného čísla.
Tuto objednávku přijímáme a budeme na jejím základě poskytovat požadované plnění.
Čestně prohlašuje-me, že ke dni akceptace-objednávky je umělecká činnost náš hlavní účel,
pro který jsme zřízeni, neprovozujeme v tomto ohledu živnost.
Bereme na vědomí, že smlouva (tj. objednávka spolu stouto akceptací) bude
objednatelem zaslána správci registru smluv (tj. Ministerstvu vnitra ČR) k uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Objednávku jsme sami zveřejnili po jejím oboustranném podpisu v registru smluv.

Identifikace dodavatele:

dle zápisu v obchodním rejstříku nebo registru živnostenského podmkání

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
IČ: 00100544
tř. Svobody 432/33
779 00 0lomouc
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Razítko a podpis dodavat?,--,.
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