
MĚSTO  NOVÝ  BOR 
Odbor kancelář tajemníka 

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou 
správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento 
obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“ 
 

Objednávka č.: 40837/2018 Datum objednání: 29.08.2018 
 

dodavatel: Katrin Hetfleiš 
adresa: Salusova 3180 
 470 01  Česká Lípa  
IČ / DIČ: 646 58 996 
vyřizuje: // 
tel:  
e-mail: // 
číslo účtu:  

odběratel: Město Nový Bor 
adresa: nám. Míru 1 
 473 01 Nový Bor 
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771 
vyřizuje: pí Kubešová Irena 
tel: 487712315 
e-mail: ikubesova@novy-bor.cz 
číslo účtu: 525421/0100 

 

Termín a místo dodání: září 2018 – srpen 2019, nám. Míru 1, Nový Bor 
 
Objednáváme u Vás výuku německého jazyka pro zaměstnance na školní rok  2018/2019 a to od 
03.09.2018 do 30.06.2019.  Výuka bude probíhat v prostorách městského úřadu ve dvou skupinách 
po 3 hod. týdně (2 vyučovací tj. po 45 min.) a to ve čtvrtek v době od 13.15 hod. - 14.45 hod., 14.45 
hod. – 16.15 hod; 
 
Dále objednáváme u Vás výuku německého jazyka pro vedení města na rok 2018/2019, a to od 
03.09.2018 do 31.08.2019. Výuka bude probíhat v prostorách městského úřadu ve 2 skupinách. 
1. skupina (2 vyučovací tj. po 45 min.) a to v úterý v době od 13.00 hod. - 14.30 hod., 
2. skupina (1 vyučovací tj. po 45 min.) a to ve čtvrtek v době od 12.30 hod. – 13.15 hod.          
 
Sazba za 1 vyučovací hodinu je stanovena na Kč 300,-- včetně DPH. 
 
Záruční podmínky  se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
 
Podrobnosti platby:  fakturou, fakturujte s měsíční dobou splatnosti, faktury zasílejte za jednotlivé měsíce 
s přiloženou prezenční listinou.  
 
  
       
Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků: 
 
Datum Jméno příjmení Podpis 
 
03.09.2018 
 

 
Ing. Lenka Kazberuková 
 

 
elektronicky podepsáno 
 

 
Schválení a podpis správce rozpočtu města: pí Zdeňka Hrabětová,  podepsáno elektronicky 
 
Rozpočtová skladba, ze které bude čerpáno: 
3000-3101000317-6171-5167 
3000-3101000319-6112-5167 
 
 
Akceptuji objednávku:  Katrin Hetfleiš v.r. 
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