
FAKTURA - daňový doklad
objednávka:

Đod. list.

Zakázka.'

0308

IĆ' 11380454 D1Ć: Nejsme plátcr DPH

Živnostenský lĺst byl vydán MÚ cheb,
č.j.85/2017/cH

Peněžnĺ Úsľav: MoNETA Money
Či slo ljčtu : 193322750/0600

SWIFT kod: AGBA CZ PP
IBAN kód:

Dodavatel: 

351 35 

Karlovarský kraj

odbor Životního prostředí a zemědělství
Závodnĺ 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

2019001

Vaiabilnĺ symbol. 201900"1

lĆ: 70891168

odběratel

Dll; C270891168

Zpiłsob dopnvy:

Dodacĺ a platební podmínky: Đatum sptatnosti.

Forma Úhndy: Převodnĺm přĺkazem

Datum uskutečněni plnéni: 28.02'2a19
Datum vystavenĺ: 28.02.2019

Cena za MJ
ICZKIozfiačenĺ ddávl<\!

Celkem
tczĺqMnożsvi MJ

P

ilililIil ilililtil ľiltililIIil ilil ilililililililIiltililtililltil

KUKVPOOESOPS

Fakturujeme Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Studna u LuŽné v rozsahu objednávky Krajského
úřadu Karlovarského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství č. 00078_00018ĺ19ĺzz.

. provedené práce 50 000,00 50 000,00
50 000,00

K Ůhradě: 50 000'00 Kě
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KUKVPOOESOXO
FAKTURA

1. DODAVATEL IC 68783s31
DIČ CZ790t161829

číslo účtu
2137401,68 / 0300

Bankovní spojení
Čsog _ oSTRoV

2. FAKTURA č. z 0022019

: 00268-00036/19lZZobjednávka číslo
Smlouva o dílo
Dodací list

Karlovarský kľaj
Zźlvodni 353/88
360 2l Karlovy Vary

3. PŘÍJEMCE IC 7OE9TT6F---
DIč

Karlovarský k aj

Závodni 353/88
360 2I Karlovy Vary

4. ODBĚRATEL

6. DoDACÍ ł pr,aľpBNÍ PoDMÍľry

Den splatnosti
Důvod zkľác. spl
Foľma úhĺady

: Do l4ti dnů

PP

:26.2.2079
:26.2.Ż0|9

Den odeslání faktury
Den povinnosti faktury

5. KoNEČľÝ pnÍĺrMcE

Druh náklacju: ..........'dtto.....*Ś E
ANS:........ .. ... S
Proces/oRĺ : ?í9.S"..S:-F..9.' c'C

7.ZPÜsoB DOPRAVY MÍSTo URČENÍ
poštou

oZNAČ.DoD. PoL.DAŇ.SAzEB CEN.PŘEDPIs MNoŽsTvÍ oZNAC.CENY CASTKÁKč
8. 9 10. 11. 12. 13.

EvL Ostľovské ľybníky - odstľanění vývratů a polomů po vichřici l'0lŻ017

48 200'_ Kč
'l'0122,-Kč,

58 322-_ Kč

Cena bez DPH
DP}J2',O/O

Cena s DPH

Slovy: Padesátosmtisíctřistadvacetdva

14. PoČET PŘÍLoH - 1 l-|l(V!op.ČNí RĄä:TKo
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15. RAZÍTKo A PoDPIs

D odavatel j e Žjyn9 Đl'9}łŁ<Éł łejstĺĺru úřadu v ostrově.
plátce DPH.
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KUKVPAOESP4 I

originál

ZAK TV s.r.o.

tjčet
ČsoB a.s.

*.ĺí,;0ł.,,0J99,'9!9-0..'-ť

olč
OR

Prokopova 26 -
301 00 PLZEN 3

cZô4835669 lco 64835669

u Krajského soudu v Plzni Spis.zn. C'7726
,'.ustav

ffi
ffi

dtto

dtto

Forma úhnĘ
objednávka
Ze dne

Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného pĺněni
Datum vystavení

převodem

zAKí9004
01.0'r.2019

0,050 %

28.02.2019

28.02.20',t9

ĺ 'l'03.2019

19000024

Karlovarshý kraj

,čo 7089't 168Dtč cz7o891168

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Fakturujeme Vám

PoRAD0169 Pořad Jak Žije lGńovarský kĘ 1 1 000,00 4ks 21 % 44 000,00

DPH Sazba
21To'.

Základ DPH

44 000,00 DPH 21 o/o

44 000,00

I240,00

Celková částka (Kč ) : 53 240,00

LlKiJlĐAČĺiĺ nnzĺĺtĺo
oĺjÚc. '. ' .', Oru
p.iurr,,', crovełel.iĺ pľ'':cbeŕné řidĺcí koĺltroiy

.:,,.''iĺ.:'';'lsl í iisnl a; ::lĺ :lŻ0J2'ôJ1 Sb'

'- i'i..',i.t' z a'$'l1ctĺst' 2 ľiľ'l' Ć' 416'2004 sb'

a liieĺai'áln tutc Íailuĺl; k prcuireení'

Pirlěĺiĺ br'rde použlto pro iinncst:

five veŕejné spĺávě [ ekonomickou

Proces/oRJ:.L 040Ą9ggg

Došlo dru: ....

Zapsĺíno

číslo:.'...

u hnize rtĺłšĘchfaktw

..:{k.q.,....., 2()ó !.I

?ak

Y,R
Druh nákladu:

Piis.irlrr::

l:iirln. . ..,. ł-':. {p{3

telefon 371 650 't38 razítko, poďpis
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Faktura-daňový doklad
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KUKVPo085Pľ10

Čísło dokladu : 1 922000360

ňfr
ffi,'aĺt't

Variabilní symbol:
Sm louva-objednávka
Konstantní symbol:

1 922000360
BZ'1808560

0008

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DIC:C270891168lČ/Rc:7o891168

odběratel

zapsána v obch. re.|stříku v Praze, oddíl B, vloŽka '13469

PeněŽní Ústav: Raiffeisenbank, a.s.
SWIFT: RZBCCZPP
Čĺslo úČtu: 110110772515500
IBAN: C244s50000000011 01107725

Dodavatel

SPEED LEASE a.s
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

lČ '.62912691

Dtc.cz629'12691

Dodací a platebnĺ podmĺnky
Datum vystavení: 19'02.2019
Datum splatnosti: 12.03.2019
Datum DUZP: 19.02.2019
Forma úhrady: PlatebnÍ příkaz

Předmét fakturace:
sPz
4K19612

Název modelu

Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRD| (81 kW)

Císlo karosérie

TMAD2SlUAH J137BB7

Přĺjem zakázky dne

02.11 .2018

km

24526

Název
Sleva Cena po slevě

MnoŽství DPH t%] Cena bez DPH Í%1 bez DPH

SpoluÚčast - výměna PP blatniku' P prahu, lakování 10 000,00 1 ,00 ks 0'00 l0 000'00 0'00 10 000'00

Čĺslo pu: zo6s3
Datum vzniku: 4.1O.2018
Celková částka: 43 295'56 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH '10 000,00

Jedn. cena

Rekapitulace DPH Sazba DPH Základ daně DPH Celkem

Hodnota plněnícelkem 0,00 % 10 000,00 0,00 10 000,00
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Fakturoval 

10 000,00

Došlo rlrlĺl

ruh náKiaüu: ...
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Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře
cího časového kalendářeo zaevidování a

odbor
í úhrad tohoto závazku dle násled

odboľ

Název dodavatele: Pražská plynáľenská' a.s.

Náľodní 37

110 00 Pľaha 1 - Nové Město

Adresa:

tco 60193492
Dtc: c260193492

Gíslo účtu dodavatele: 2049340Ż08ĺ2600
Variabilní symbol: 4128910392
Specifický symbol:

Učel pIateb: měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
lvz - PIĹ7N00000683, EIC 27z'G30020250I56y

veřejná správa+ ekonomická činnostveřejné správě, ekonomickou,
pro

Öasový katendář plateb:
Termíny splatnosti

í5.03.2019 59 350'00 Kč

Udělený příslib limitovaný

Datum vystavenĺ pokynu 26.02.2019

Potvrzuji provedenĺ předběŽné řídící kontroly veřejných výdajů dle $ 26 odst. 1 písm. a) zákona č.
32012001Sb. a dle$ 13 odst.2 a $ í4odst.2vyhl.č.4í612004sb. i ^ l

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal

Ĺ a<rpýC/
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KUKVPa085PUlł
Příloha č. ó směmice č. sE l0/20l0

Do.slĺ; ĺlne.
2 6 ,02' 20í3

Zap.srína u ĺłn.ize rla.íL1ĺ:h fahtur
číslo: ...'..rí!!!"'....'.'. 20l' !,J

ANS: ..
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2 6 ,02, 2019 KUKVPOOESPVR

Přiloha č. 6 směmice č. SE l0/20l0

sĺ'rrro u knize ĺIĺl'íLjch. falłiur

Do,íLo ĺlne: ...'

Zn,Í,

20r J.q

e platebního kalendářeVýdaj
o zaevidování a

po n _ úhrady dl
ištění úhrad tohoto závazku dle následu cího časového kalendáře

odboľ vnitřn za

Pražská a.s.

Náľodní 37
110 00 Pľaha l - Nové Město

601

93492

ětu dodavatele:
lní 1072130002

bol:

ěel ateb: měsíční záloha na - odběrné místo KUKK
rvz 7/v00000ó83' 72G300202s02 DPlt EIC 2 2t

veřejné správě, ekonomickou,
řefakturacĺ)

pro

veřej ná spľáva+ ekonomiclcĺ čĺnnost

kalendář
erm nys

Udělený příslib: limitova

nt neprovede řídícíPotvrzuji předběŽ ve h dleu 26kontroly řejnýc ,,odst. m. aalvýd s konza capís
0320t20 s1 ab. dle 1 odst.3 2 a 4,, 2odst. č. 14 sb6r2004

mení, podpisl(jméno, p

Podpis příkazce operace:



oYÝ D}KLAĐ ł-aktĺu'tt č.: I l19ő00I

fbri%,
l \Ř'iI

Doĺ1a r,atcl

( ]islrl ťlćtu:

|'cl)čŽ!li isiil\

DlČ: cZ6E.l07700
ĺĆ', ó810?700

l 9-5504ó l0227/0 l00
Konlcrčnĺ lranka, ;r.s.

č]eské vysokó rrčenl technickô v Prłzc
Fakulta stavelrní
Thńkurova 7
ló6 29 PRAHÄ ó
Česká ľcpublĺka

\lšc číslrr smltruvy:
VaŠr: Číslrr sltllurtr'y :

Í'Ťikuz"( )bjcLlĺlivk ł :
Ćĺsltl tlotl. lĺslu:

oclbčľatcl:
lC; 7ut{(rl l()łt I)I(;: (;7.7ull9l lółt

Karlovarský kraj
Závoĺlní 35_1/88

360 0ó Kaľlovy \''ary
ť-'cská republika

KorrcČn ctncc:

PoloŽkový' ľozpis:

i\'lnĺlŻslr'i lvĺJ

Klrtz- cultlŽlr tliuihrl vzĺlcr!iir'iini_ĺnĺilrtllłůtrĺ rłlllilcitlvtilti srĺvĺ:b (l}Iir't) r' łltxlobi l.J
lÜ ('9 l -7.l z l.(X)

(_ľl k c ln t0 9e1.74

Rckapitulacc DPlĺ

DPH VćutnŮ

_Ż9-.1.20l9 (vŽtly taŻLlý;riitck ptl dĺlbrt 5 tý<lnti)

2 3(}3.2íi l i _ł()i).0(l (;ZK

2 -10S.t6 l_1 ]ü0'00 CzK

Ynrĺallilní synllrol
Konstantnĺ sylrlbtll
Spcuĺĺ'ický'sylllbol

l)aturrr spllrtnosĺi
I;rlrlnł ŕrhratiy

I)etunl vystĺr'cni
Dĺrturll plrlční

l l I9ó001 29
030ĺi

for-iffitel
Příkĺzcm
01.03.2019
Ż8.02.Ż0l9

laĺl DPl{

Došlo dne: ,

Klrlovarský kľłj
Zńĺ'odnĺ 35_ł/88

3ó0 06 Kłrlor'v \'aľ:*
Č-cská ľcpublika

v

číslo Ű ľ!

.ý'.J..

lých ĺaktur
t.. 200

t')
LI

Zírklĺĺ'l tlanč Dĺli Cclkcnl
rs

]l.(X}}n sc ziiiĺlurlnĺ saz,bĺ'u 10 99 I .7.1 2 .-10ä.2(r l3 300.00

Crlkcnt: l0 99l.7.ĺ 2 308.2(' r3 300.00

Ziĺloha

Ziiłr'lhový list ll l990Ĺ)0l9 's vlrr.s;'ttlbtrlcl'u
x20l9{)4l], gcncľĺrvanj' závazck l l l99900l'{

Cclkr,lnÍ)l,HDPII CZK l)Pl ĺ tÍl

-l] 300.00 czK

Celkem k úhradě (vč:etně ĺtaně):

7.príĺvnprĺl ĺldbčratcle: LlĺiViÚAČNi RAziTKo
tju'astrlík:  ,-:ji.JĹ: .''r.qł'..
.Iĺnć 1l :'!í,';ji::?ľÍĹxi1;o.:i'::ó}i|1iľ"v
l..akturoval: a s13 o'jst' 2 a s14 odsl' 2 vynl' č' 416/20t|4

a předávám lulo Íaktuíu k pÍopĺacení.

')trrćno: 
Koĺĺaht:
Schval
.lrrrćntl: 
Klrnlĺkt: 

CZK
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