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KUKVPOOTKCB4DOKLAD - faktura č. 20180561

odběratel

originál

dtto

Forma (lhraý

objednávka
Ze dne

Smlouva
SmI'pokutďden
Datum uskutečnění
zctanrtelneno pnenr
Datum vystavení

Dafumsplďltas'Íi

převodem

0,050 %

15.06.20't 8

15.06.2018

25.07.2018

Do&tnÉll

Mariánské Lázně 660
Mariánské Lázně
Čn

c225219863 tc 25215863

oddĺl C,vloŽka 9818' 20.3.1998 Spis.zn. 9818
Komerční banka
8866640267/0100

c22801 000000008866640267'
KoMBczPP)oo( KomeľÚlĺbanka

353 01

Dtc

Hotel KRAKONoŠ s.ľ.o.

OR
P.ustav
Účet
IBAN
SWIFT

Karlovarslol' kraj

360 06
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

Dlc cZ7089'ĺ 168 tč 7089'ĺ 't 68

Celkemčísb Položká cena/tJ tf,nožstvÍMJ DPH Připl.lSleva ,Bez DPH
Fakturujeme Vám :

zajĺštění akce'14.6.-'ĺ 5.6. 201 8

3 903 16

3 903 16

stravování

stravování

14712,00

2894,00

1ks
lks

15

21

'12793,56

2391,60

14 712,00

2 894,00

DPH

Převzal

Sazba

21olo

15/o

Cena s DPH

2 894,00

14 712,00

Wstavila: rocepco

Základ DPH

2 391,60

12793,60

Kč

bez daně

DPH 21 0/"

DPH 'ĺ5 %

17 606,00

í5 185'20

502,40

19í8'40

LlKVlDAČľĺĺ nazĺľro
odbcĺ.'.........' Q.ĺŚ.'y.'... ...

Potvzuji provedeni pŕedt_ÉŽné í ícjĺcĺ konlÍ0i'/

dle $26 cdst.1 písm' 3) zák' 32012001 Sb
a s13 cdsĺ 2 a s14 cdsl- 2 vyhl c' 41ôi2c04 Sc.

a přecjávárn tuto íaktuíU k proplaceni'

Plněni bude poLlŽito pĺo Činnost:

ýl ve v:ieiĺe scrávě | | e<oncmickou

,r"r. rri*., ; o;;;r.r;;r;.;"t;

Celková částka (Kč ) í7 606'00

DtlŠh ĺl.lu

Zap'sĺiľt

ťtsln: ..

o u hnize r

i]ruh nákíadu: '.'

ÄNS: .,,.,.,,, J
1,4 '1

Ť/,

ProceE/oR J|,.,,.1,?,,ĺ 
"Q,|,,9,?,9, cTyp piĺs|ibu:

D:tum:

HOTEL ą.r.o
3ór-i í.

iL'
T., 

razítko,
teleÍon

\.
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KUKVPOOTKBC6
dokladqatluv

03092018Ćíslo faktury:

Variabilní symbol:

Konstantnĺ symbol

030920t8

o10R

IČo 663 66 Go
DIČ cz7ol2ol l9o8

Dodavatel:

KaľlovarsĘ kraj
odboľ vnitřnĺch záležitostĺ

Zővadnĺ 88i353
360 06 Karlovy Vary

IČ 70891 168
odběratel:

Do l4.dnü
PP
03.09.2018
03.09.20r8

Jsem plátce DPřL Den splatnosti:
Foľma úhĺady:
Datum vystavení:
Datum UZP:

Fakturuji Yám za provedené práce na sřeše budovy C Krajského uřadu dle vaší objednávĘ :

Celkem dle cenové nabĺdky bez DPH /daňoý zÁkJadl Kč 32.l7l'00

Kč 6.755,9l

Kč + 0,09

Kč 38.927'00

DPH2I %.............

Haléřové vyrovnánĺ ...

CELKEM s DPH

(Slovy: Tři cetosmtisícdevětsetdvacetsedmkoľunčeslcých).

buŠill ĺtłtt:

Zapsĺi'lłou hnize ĺlo'šlýr.li fĺlhtur

číslo: L{ I 200 (ď LlKVlDAcľqí nlzĺľxo
lt-

oooor: .....'....1 ź'...'.'.'..
Potvrzu1i pĺovedeni předběŽné ilil i;;il\
dle $26 odst.1 písm. a) zák 320/2001 sb.
a $13 odst 2 a $14 odst. 2 vyhl' č. 4í6i2c01 sb
a oředávám tuto íakturu k propiaceni.

Plněni bude pouŽito pĺo cinnost:

ffi ve veřejné správě f, ekonomickou

rvz .......

Jmeno. piijĺneni a po

łn:L:n)

10 -x8- :ti:j
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KUKVPOa?KATA
Přiloha č' 6 směmice č' sE 10/20l0

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře
o zaevidování a cího časového kalendářeištění úhrad tohoto závazku dle následu

odp Odbor vnit

a.s.plyn
Náľodní 37
1l0 00 Pľaha 1- Nové Město u luńze ĺto' It Ur

resa:

I

Druh nákc260193

s!o účtu dodavatele 3S3600132/0800 :-;

Variabilní bol t072130002
a

Spec ol

I ateb: měsíční záloha na místo KUKK
lvz - Pĺl7/v00000683, EIc 27 ZG300Z0250Ż12D

(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

pro

veřejná spľáva+ ekonomická činnost

kalendář plateb:
erm s ra

9.20

Udělený přístib: limitovaný

Datum vystaven u 18

Potv roveden nrzuji p ICrd kontro VEpředběŽné h uly dlřejnýc výdaj
0320t20 s1 ab. dle 1 odst.3 a2 ,, odst.4 2 c. 41 sb.6t2004

racoval fiméno, příjmení, podpis ):

Podpis příkazce operace:

Převzaĺ:

)
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KUKVP007Kńs5
Příloha ě. 6 směrnice ě. sE l0/20l0

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního ka lendáře

Żaaam o zaevidováni aza í úhrad tohoto závazku dle násled cího časového kalendáře
e bor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: Pražská plynáľenská' a.s.

Adresa Náľodní 37

1l0 00 Pľaha 1 - Nové Město 7ll.łĺĺ.í'',,' ., l--' :- ^ ) '' !I.: , t' :

I

()0

tco 60193492

DIC: c260193492

cĺslo účtu dodavatele 2;B49340208ľ2600

VariabiInĺ symbol: 4128910982

Specifický symbol
l Uvęąl'J l \v' ř'...t.......t'....l l. l..l tl].

Uěel plateb: měsíčnízĺloha na plyn tođběľné místo KUKK
rvz - ptt7 N00000683, Erc 272G30020250156Y

Plnéni bucle pouzlto pro clnnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Casový kalendář plateb:
Termĺny splatnosti úhrad

15.9.2018 21 400'00 Kě

Udělený přĺslib: limitovaný

Datum vystavenĺ pokynu 5.9.2018

Potvzuji provedení předběŽné řídícĺ kontroly veřejných výdajů dle $ 26 odst. í písm. a) zákona ě.

32OI2OO1Sb. a dle $ 13 odst. 2 a $ 14 odst. 2

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal

j
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KUKVP007KńRA
Příloha č. 6 směľnice č. SE l0/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebnĺho kalendare

Żaaam o zaevĺdovánĺ a ištěnĺ úhrad tohoto závazku dle následu cího časového kalendáře

cn o r boľ zálleźitostí

Název dodavatele: MARKET, a.s.

Adresa: Antala Staška l076l33a U|r\'Ll, l.ÚłLI'' ,

140 00 Pľaha - Kľč 7nh's ĺi r n l l kn'ize -rlo'ĺ Lý t h J n lł t ur

7 P0[1",," 4ł,

Ż412

DIC: 24128376
.l a l a r l a a. a aa.a.. ""

Císto úötu dodavatele: 5050013734/5500 ý n-- ^^-rl.rtf t. '
Variabilnĺ symbol: 7200011677
Specifický symbol:
EAN 859182400800121078 - bodova KK
Učel plateb: měsíční zńloha na elenergiĺ ľodběrné místo KUKK

IvZ-PI6V00000529

Plněni bude pouŽato pro einnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

ekonomická činnost

Casový kalendář plateb:
Termĺny splatnosti Cástky úhrad

15.9.2018 44 í40'00 Kč

Udělený příslib: limitovaný

Datum vystavení pokynu 5.9.2018

Potvrzuji provedení předběŽné řídící kontroly veřejných v písm. 

ć,. 32ot2oo1 Sb. a dle $ 13 odst. 2 a $ 14 odst. 2 vyhl.č. a161

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal

)
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KUKVPOOTKAAF
Příloha č. 6 směrnice č. sE 02/20I6

Výdajový pokyn _ úhrady dle platebního kalendáře
Zádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následu jícího časového kalendáře
Věcně přĺsIušný odbor odboľ vnitřních záležitostí

Název dodavatele: AMPER MARKET, a.s.

Adresa Antala Staška 1076l33a 7,a|l'sĺĺrLĺl ĺl hn,ize ĺtu.íl'ýĺ:h ĺithlul
140 00 Pľaha - Krč

24ĺ
DIC: c224128376

Císlo účtu dodavatele: 5050013734/5500 j: Frooég/oRJ
Variabilní symbol: 7200011681 6
Specifický symbol:
EAN: 859182400800121085 - budova C
Uěel plateb měsíční záloha na el.eneľgĺiłodběľné místo KUKK

NZ -PI6V00000529

Plněni bude pouŽito pro cinnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa * ekonomická činnost

Casový katendář plateb:
Termĺny splatnosti Cästky uhrad

í 5.9.20í 8 19 160'00 Kč

Udělený příslib: limitovaný

Datum vystavenĺ pokynu 5.9.2018

Potvrzuji provedení předběŽné řídící kontroly veřejných výdajů dle $ 26 odst. í písm. a) zákona
ć,.32012001Sb. a dle $'l3 odst.2 a $ 14 odst.2vyhl.ě.416/2004 sb. ]

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal
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KUKVPOOTKAPK
Příloha č. 6 směrnice č. SE l0/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle pIatebního kalendáře
Żaaam o zaevidovánĺ a zajiŠtěnĺ úhrad tohoto závazku dle následujĺcĺho časového kalendáře
Věcně přĺslušný odbor odbo r vn itřních zá|eźitostí

Název dodavatele: AMPER MARKET, a.s.

Adresa: Antala Staška 1076l33a
140 00 Praha - Kľč /,( L ľ'\ I L r LU U^ lĹ I L aać ł Lą r,\ I' J L I l J I L l l. t'l, l

241Ż8376
DIC: c224128376

J

Cĺslo účtu dodavatele: s0s0013734/ss00 /
Variabilní symbol: 7200011658
Specifický symbol:
EAN 859182400800121061 - budova C+KK
Ucel plateb: měsíční záloha na el.energii *odběrné místo KUKK

frrz - P16v00000529

Plněni bude pouŽito pro cinnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná spľáva t ekonomická činnost

Casový kalendář plateb:
Terminy splatnosti Cástky úhrad

15.9.2018 39 390,00 Kc

Udělený příslib: limitovaný

Datum vystavení pokynu 5.9.2018

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů dte $ 26 odst. 1 písm. a) zákona
ć.32012001 Sb. a dle $ 13 odst. 2 a $ 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 sb.

Vypracoval fiméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal

i)
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KUKVPOOTKAOP
Přílotn č- 6 směrnice č. sE 02/20I6

Výdajový pokyn - úhrady dle p
ho časového kalendáře

tebního kalendářela

Żaaam o zaevidováni azĄiŠtěnĺ úhrad tohoto závazku dle násled

odboľ vnorn

Adresa:

7200011688

lateb:

llt'

n du: .....

účtu dodavate le:

ariabilnĺ bol:
Specific symbol:

140 00 Praha - Krč
Antala Staška 1076l33a
AMPER ' 

ä.S'

24ĺ28316
CZ24I

EAN: 859182400895263158 - budova A
.lńodběľné místo KUKKměsíční záloha na

llĺZ -P|6v00000529

(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa * ekonomická činnost
pro nn

Casový kalendář plateb:

-0'3E60F0 
ěí8

limitovanýUdélený příslib:

018m vystaven

nazákolsmodst. 1du e 26 p a)dr! clI kontro daj sIn řed é výveřejnýchběŽnrovede lyotvP przuj p
sb.4 6120041l.ě41 2odst.a2 vyh1 odst.3le0020t2 dsb. a13c

Vypracoval (jméno, př'ljmenĺ, pod is):

Podpis příkazce operace:

Převzal

\
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KUKVPOOTKHNU

Příloha č. 6 směrnice č' sE 02/20 I 6

kalendářele platebníhoVýdajový pokyn - úhľady d

Żaaam o zaevidování a zajištěnĺ úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

záležitostívnorcn

MÄRKET' a.s.

Antala Staška Ĺ076l33a

140 00 Praha - Kľč
200

Adresa:

Üruh nákladuŻ8376

CZ241Ż 6DI

5050013734/5500účtu dodavatele:
7200011698abilní mbol:

symboSpec
859182400895263Ż02 - budova BEAN
měsíční záloha na - odběľné místoKUKKlateb:
ĺlĺZ -PI6v00000529

veřejná správa t ekonomická činnostveřejné správě' ekonomickou,
e pro

Casový kaIendář plateb:
hnerm ny sp

86 ,5.

limitovanýpříslib:Uděl

18um ven

a konaza1 mdu le odst. )26 píshntroko ve stct výdajnycříden ly řejrovedotvP předběŽnérzuj p
61241 040 bsc.241 odst.a231 odst.1 asb. led3c. 020120

pracoval(jméno, p mení, podpis):

Podpis přĺkazce operace

Převzal



FAKľURA č.33'2018

355'{9
06

ć.i)'. m151017ftiln
oR Kmiského mudu v Plzni o&lilc v1ožka7h18

Pen' Ústav' Čsoe raĺnrĺy vary

28053729 c72w37n
Kaľlomĺslĺýkľai
Zátĺodni 358/88
KaĺlovyVary
360 06

0308

lČo] 70891168

DlČ: CZ70891168

Konstantni symboł

oóěralel]

Dalm

vyslavonĺ:

1.9.2018

Datum

płnsi:

31.8.2018

Fďmúffiy:

b e zlĐło wsl n ĺ n rÍevode n

Datm

satnođi:

16 I 2018

Na základě uzavřené přikazni smlarvy č-ľ29|0/2017 ze dne'28'11źĺ11 a nabĺď<y vč'kalkulace'

Vám účtuji za ýkon investorské inŽenýĺské čĺnnosti na slavbé:

'KKN - stavební Úpĺavy pĺodnického ddělenĺ'

DPH 21%

elkem

celkem (zaokrouhleno)

0

29 600

0

29 600'00 Kč

6 216'00 Kč
35 816'00 Kč

0'00 Kč

spolupÍáce při ďedani slaveniště

práce spojené s Íealizaci stavby (uýkon llč ' tecłnický dozof)

spolupÍáce pR zabe+€čeni kolaud.ĺozhodnutĺ ...

cena TDS v doöě provádění / doba prwáděnĺ ĺDS (měsĺců + 2)

(574.200 - 10.1m) / (17 * 2)

564'100 / 19 = cca. 29.ô89,-Kč (bez DPH)

Celkem k úhradě  816 Kč

Přĺloha:

Počet slĺan:

Strana:

P

ti,i
3 J'1,

'a
/i
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KUKVPOOTKSXN

Dĺl.šlo ĺhrc

Zull'stiľtt't u hnize rlo.śliĺ:h Iniłlu,l

ĺĺ,|,!,,, ' .Lťłr! ... z,,o 4'ł

TKo
rrĺ"'h,

Potvr:4i p[ftedenĺ Íídaci koniíciV
db $2ô odsĹ l pisn. al z:k. 320,2Ĺrc l S}J.
ast3cdsł 2asĺ4ídś|.2vyhl Ć 41Ô7t04 Sr:
a oí.šJávám ĺU*'!Đ fĐkl{,IÍU i( pícpbcení.

PLĘĺi tĘ}e pÔLĺżŕ.Ô ua ćannosi.

i.-l ve 'ĺ**s.na s;távě Ę akoľoĺnŁłou

-łśrx_l' pďll]ĺn::li a gľpis zac;.ismance

ĺ\li' |]ílś

l-,:lL;in

li,,, '.'/il.ł.

1)

'/p :ľ 2'ł.,'ť


