
From: krejci.vzt@seznam.cz [mailto:krejci.vzt@seznam.cz]  

Sent: Tuesday, October 09, 2018 2:14 PM 

To: Mi hal Barčík <michal.barcik@litomerice.cz> 

Subject: Re: o jednávka č. 1 4 1 

 

Dobrý den pane Barčík, 
 

v příloze Vám posílám potvrzenou objednávku a vyslovuji tímto souhlas se zveřejněním této 
objednávky v registru smluv. 
 

S pozdravem  

 

Daniel Krejčí - Vzduchotechnika 

Masarykova 330, 411 56 Bohušovice nad Ohří 
IČO: 65061136, DIČ: CZ7208102682 

Tel: 773 576 038 

 

www.vzduchotechnika-krejci.cz 

 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Michal Barčík <michal.barcik@litomerice.cz> 

Komu: krejci.vzt@seznam.cz <krejci.vzt@seznam.cz> 

Datum: 5. 10. 2018 11:15:19 

Předmět: objednávka č. 18471  

Dobrý den pane Krejčí, 

na základě Vaší cenové nabídky Vám v příloze zasíláme objednávku na dodávku a montáž 
vzduchotechnického zařízení do prodejního stánku na městské tržnici v Litoměřicích (digestoř o 
rozměrech 1 400 x 800 mm včetně ventilátoru a odtahu vzduchu na střechu stánku).  

Žádáme o potvrzení objednávky touto cestou s tím, že souhlasíte s rozsahem, cenou a termínem 
realizace zakázky. Dále Vás žádáme o vyslovení souhlasu se zveřejněním této objednávky v registru 
smluv na základě níže uvedeného upozornění. 

 Upozornění: 

Dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. a interního Příkazu č. 8/2016 starosty města a tajemníka 
MěÚ ze dne 1.7.2016 má Město Litoměřice od 1.7.2016 povinnost uveřejňovat smlouvy/objednávky 
nad 50.000,- Kč bez DPH v registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Objednávka nabývá platnosti a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

 Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této 
smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
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S pozdravem 

 

 

 

Michal Barčík  
Referent správy nemovitostí 
Odbor správy nemovitého majetku města 

Město Litoměřice  
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice  

T:  +420 416 916 153 

M:  +420 734 783 330 

E:  michal.barcik@litomerice.cz  

Web:  

www.litomerice.cz 
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https://www.facebook.com/Litomerice/
https://twitter.com/mestolitomerice
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