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lČo: zozĺsĺąa
Č íslo účtu

Registrace: Podnikatel je registrová n na ŻÚ v Liberci'
evidenřní číslo 350506 -231760

odběratel:
Karlovarský kraj
odbor Školství, mládeŽe a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
lC: 70891168

objednávka č. 01648 00064/1 8/sK
Název projektu:
lmplementace Krajského akčního plánu 1

v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu :

c2.02.3.68t0. 0/0. 0/1 6 034/0008476

KUKVPAOTLIYJE

Faktura č,.2012018
Dne 22. 10. 2018
Datum splatnosti: 22.11. 2018
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Počet hodin POPIS
CENA

SMLUV

I
Příprava a realizace kurzu

Č.lt a estetická výchova
V rámci aktivityTvorba a rozvoj sítě Škol a platformy pro odborná a
tematická setkávánĺ a výměnu zkušeností v oblastíPoDPoRY
NADÁNí (KA 4b)

Karlovy Yary 22.10.2018

12000,-
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SKYEPRESS
tiSkaĺnahalla

PÍo\ozovna:
Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./Íax: 3il 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skyepress.cz
http:/ /www.skyepress.cz

Ěo:
Dtt:

688 03 851
cz65ĺ ĺ 1 60975

RąbraceŁ:
l.j.: 1666/2004/ch, eV.č.: 34o2oo-21osH1

Banka:

Č. zakázky

objednávkač' 0166940522fi8lzz

Forma úhrady převodní příkaz

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na datší.
Vaše zakazka ie archĺvována pod čĺslem 393

KUKVPOOT I XN8

odběntel

Dodacĺ podmínky

VariabilnÍ symbol 2181 16

Konstantní symbol 0308

Datum vystavení 18.10.2018

Dalum uskulečnění
zdanilelného plnění 18.10.2018

Splďosthklnry 28.ĺ0.20ĺ8
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lilillilllllllllillllllilllllilllilllilllillllilllllllillilllilllil

1 B ,10. 2018

FAKTURA l daňový doklad: 2181 1 6

700 BrožuraAmlka - 1l2o18

A5, 60 stran, 135g křída lesklá + obálka 2009 křída lesklá + lamino
lesk 'ĺl0, tisk 4/4 + grafická příprava
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SICRJ:

Záloha 0,00

K lihradě 49 690,00

lGrlovarský kĘ
odbor Životního prostředí a zemědělství
Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

É 70891168

DlÖ

łlnožst'rí PoloŽka oena/|ďn.
(Đlooń. n0'00ílc) tásüĺa DPH

61,714 43 200,00
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Děkujeme za včasné zaplacenĺ této ĺaktury.

ý/o

snĺźená 157o

základni 21o/o

@lkem

0,00

43 200,00

0,00

43 200,00

0,00

6 480,00

0,00

6 480,00

0,00

49 680,00

0,00

49 680,00

ŕakturu Vystavil Íakturu převzal



AKTURA číslo: 600075
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KUKVP Ag?TY74
Variabilní symbol

Strana: 1 / 1

600075
Dodavatel lČo 0oo77119 DlČ cz0oo77119

Hotelová škola Mariánské Lázně,
přĺspěvková organizace

Komenského 449/2

353 01 Mariánské Lázně

Bankovnĺ spojenĺ

Čĺsto uctu

IBAN

SWIFT

Čsos

Dodacĺ list

Konstantní symbol

Smlouva-objednávka 01886 00535/18

odběratel lČo 70891168 DlČ cz7o891168

Karlovarský kraj

odbor Životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Př'ljemce

Sŕředlsko

Datum splatnosti

Forma úhrady

Datum vystavenĺ faktury

Bankovním převodem

16.10.2018

Specifikace Množství MJ Cena/MJ Cena
Fakturujeme Vám za organizačnĺ zajištění soutěŽe
''o nejchutnějšĺ jablečný moučnĺk" včetně pronájmu inventáře,

zajištěnĺ cen, ochutnávkou štrúdlů včetně personálu , která se
konala při Lázeňském festivalu jablek 201 8 dne 14.1 0.2018

v prostorách kolonády v Mariánských Láznich v rámci

společného projektu

Karlovarského kraje a Agentury ochrany přĺrody a krajiny ČR,
na základě smlouvy o spoluprácĺ ev.číslo KK0254112017ĺ1
ze dne 21.3.2018 (aktivita č.2), schválené Radou Karlovarského
kraje usnesenĺm č. RK 239lo3l18 ze dne 5.3.2018. I 39 869,00 39 869,00

Faktura celkem; CZK
Přijaté zálohy: CZK

Celková ěástka k úhradé: CZK

39 869,00

0,00

39 869,00
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L'případě Vanl bude ličtován úľok z proĺĺlenĺ tlĺe ptatných zókonti. 
Vystavil

Telefon

E-mail:

Dne:

uctarna.hs@post.cz
't6.'t0.2018

lin'povolena KÚ KV č.RK279/o1 z 3o.9.2oo1.Nejsme ptátci DHP fkmy 
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re g istrace živ n oste ns kéh o ú řad u ostrov : ŻÚ lzząa ĺ z009/Dtra .4ž'.l.ł-. .
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Pjj''ĺ nuce lcuĺiio pÍo Činnost:

l,{1 ve'leĺeine spĺává ! eionomlckou
Číslo účt  '#'-'-'-'

IVZ . '<Jĺ;elo piíjmenĺ a cocpis zaméStnance

Faktura čís!o: Fv *1822 
Variabilnĺ symbol: '1822 
Konstantnĺ symbol:0308 
Den vystavení faktury: 16.10.2018 ĺxr*, /./,/(:./1/./

Den splatnosti faktury: 7.11. 2018

Účet platby:

Práce dle objednávky č.. 01899 - 00540l18ZZv rámci akce Lázeňský festival jablek

2018.
- technické zabezpečenĺ výstavy archivních a krajových odrůd jádrovin,

- konzultačnĺ a poradenská činnost pro veřejnost.

Celkem k úhradě 16 000'_ Kč

Slovy. Šesŕnácŕ tĺsíc Korun českých

FV _1822
Faktura/Daňový doklad

odběratel:
ICO: ZO 89 11 68
DlĆ: CZ-7o 89 11 68

Dodavatel:

Nejsem plátce DPH

KUKVPOOT I YBK

Karlovarský kraj
odb. Životního prostředĺ a zemědělstvĺ
Závodni 353/88
Karlovy Vary
360 21
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KUKVPOOT I YKB
FAKTURA

Dodavatel:

lČo: 04398718

neplátce DPH

PIatebnĺpodmínky

Forma úhrady

Bankovní spojení
Ba n ka:

Čĺslo úČtu

Variabilnĺsymbol

vystavĺl
tel.:

e-mail:

číslo: 1/2o18

převodem

15 102018

ĺ

Fakturujeme vám

Na základě objednávky č.01'434 -oo494/1'&/ZZVám fakturuji provedenímanagementové práce v
Přĺrodnírezervaci Ryžovna a Evropskyvýznamné lokalĺtě Krušnohorské plató na části p.p.č..349/1'

Podpis

cena

LlKVlDAČNĺ RAzÍTKo
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odběratel
Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21, Karlovy Vary
lčo: 7089L168

30 dnísplatnost:

L5.10.2018
15.11.2018

Datum vystavení:

Datum zdanitel. plnění

55 Kč

Celkem k úhradě: 55.000,- Kč

pľÖcéšicRJ: }a S{- ssĚ) o 5



DAŇo\fŕ DoKLAD (FAKTURA) č.: FVí8192
Variabilní symbol: í8192

Konstantní symbol:

Dodavatel: lČ:73723142 DlČ: Cz7258152308

specializovaný maloobchod a velkoobchod se smíŠeným zbożím

Datum splatnosti: 22.10.2018
Datum vystavení: 15.10.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 15.1 0.201 8

Forma úhrady:

Banka / SWlFT: 
Číslo účtu:
IBAN:

obchodní údaje:

Zakázka:
objednávka:
Dodacĺ list:
Způsob dopravy: Středisko:

MJ Počet MJ Cena MJ s DPH DPH Sleva Celkem s DPH

12 000,00 2'lo/o '12 000,00

Součet (CZK): 1, ooo.oo

Fakturujeme Vám:

Dekorační práce ks

Sazba DPH Základ DPH DPH Celkem

Základn!21% 9 916,80 2 083,20 12 000,00

Souěet I 916,80 2 083,20 12 000,00

í2 000'00Rozpis DPH v CZK:

Doplňující text:

Fakturujeme Vám dle objednávky č.01887

Celkem k úhradě (CZK):
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Vystavil: Správce
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čÍs';lĺl: . .J3.T'1.. z,,o'!.ľ

Do.Íb ĺilrc: '.
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odběratel lČ: 70891168 Dll: CZ70B91168

Karlovarský kĘ
odbor životního prostředí a ze
Závodnĺ 353/88
360 06 Karlovy Vary
česká republika

Tel.:
E-mail:

ilrililil lillilillt il ltilillllil ltililil illililil illilliltilllil llil

Strana I / 1

KUKVPOOTTZST
Fax:

UJFME130103,8'00.961 , (c) MRP - lnformatics, s'r.o., P.o.BoX 35' 763't5 Slušovice


