
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZfO' ČR

Číslo objednávky uvecfte laskavě na dodacím listu a faktuře

Vyřizuje. Ing Ahneová Irena 
Telefon:

IČO 660 02 222 
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1_________
Účet č

Dodavatel: HOTEL PETR BEZRUČ
Frýdlant nad Ostravici

IČO- 27771261

Objednací list číslo 
390/2018

Objednáváme:

Na základě Vaší nabídky ze dne 27 3. 2017 a následného upřesnění dle počtu přihlášených 
účastníků, aktuálního programu jednání a podrobného členění zasedání, objednáváme 
následující služby hotelu Petr Bezruč, Frýdlant nad Ostravicí

- zajištění termínu a prostor semináře pro 66 účastníků
- nájem konferenčního sálu, přisáli na catering
- ubytování hostů (samoplátci) seznam ubytovaných dodáme e-mailem, včetně jejich rozmístění 
do pokojů
- občerstvení
23. 5. 2018 18:00 hod. - neformální přípravná schůzka s vybranými představiteli KŮ.
servírovaná večeře pro cca 10 účastníků - z denního menu plus nealko nápoje 2 ks/os
24. 5. 2018 - minerální voda založená na stolech, výměna odpoledne (z nápojového balíčku) 
Dopoledni CB na příchod hostů - káva, čaj, voda + slaný/sladký kousek,
Oběd servírovaný/buffet, včetně nápoje (možno buď výběr ze dvou jídel ráno při prezenci. nebo 
bufíet),
Odpolední CB - káva. čaj. nealko + sladký kousek
Večeře formou buffetu (kombinace teplých a studených jídel), balíček nealkoholických nápojů 
(po dobu trvání večerního pracovního programu)
25. 5. 2018 minerální voda založená na stolech 
Dopolední CB káva. čaj, minerální voda. džus. sladký kousek 
oběd včetně nápoje, zadáni viz 24. 5.
- technické vybavení na oba dny akce: (projektor, plátno, ozvučení sálu, konferenční mikrofony 
pro každého druhého účastníka, wi-fi), LCD pro náhled předsednictva a auditoria, notebook s 
vhodným nastavením pro spuštění všech druhů prezentací a případně i školících videí, prezentér, 
nahrávka zasedání,
- služby technika, koordinace akce (zapojení techniky atd )
- orientační nápisy

Veškeré objednané služby se řídí jednotkovými cenami uvedenými ve výše uvedené nabídce 
Celková cena nepřesahující Kč 175 000,- včetně DPH bude vyúčtována na základě faktury 
s náležitostmi účetního dokladu a uhrazena bude z položek vedených v odboru komunikace č 
3661/5164/16/15 nájmy konferenčních prostor, 3661/5169/17/15 ostatní služby a 
3661/5175/21/15 konferenční občerstvení

S pozdravem

ředitelka odboru komunikace

V Praze dne 23.04.2018
Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
tel. *420 224 861 111 
fax-*420 224 861 333 
IČ 66 00 22 22 
www.mmr.cz


