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KUKVP0o8ńD09

FAKTURA _ DAŇovÝ porr-,ło
odběratel:

Dodavatel:

Karlovaľský kraj
odbor vnitřních věcí

Spádová 56
362 63 Dalovice

ĺČo:
DIČ:

Zá'ľoďní 88/353
360 06 Kaľlovy Vary

1342Ż291
Cz67040lt47g

PeněŽní ústav: Česká spořitelna K.Vary

Č'úetu
:

0803575 369/o8oo
Příjemce:
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Faktura

59ĺl9

č:

Konstantní symbol

0308

Vystaveno dne

:

27.11.2019

Dodacía platebnípodmínky : S DANÍ

Den splatnosti

:

11.12.2019

Forma úhrady: Převodem

Dat.uskut.zdanit.plnění: 27.11.2019

MnoŽství Jedn.mnoŽstvĺ Cęna za jedn.

označenídodávky

Částka rcč

Faktuľujeme Vám za provedené práce dle objednávky č,.02L28 _ 00Ż27l19NZ
pokácení l l nebezpečných stromů v areálu KU KK i-'-..' ^ .,
Urun nc'ílaGu: '.
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19 500,00Kč

celkęm

4 095 00 Kč

DPHŻ1%

Ý

'\-th
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n pod
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Żvĺrmĺlł'ĺ312003
na Magĺstrátu města Kaľlovy Yary

ze dne 28.03.2003
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Příloha č. 6 směmice č. SE l0/20l0

Výdajový pokyn _ úhrady dle platebního kalendáře

Żaaam o zaevidovánĺa zajištěníúhrad tohoto závazku dle následujícího časovéhokalendáře
Věcně přísIušnýodbor
odboľ vnitřních záležitostí

Näzev dodavateIe:
Adresa:

Pľažská plynáľenská, a.s.
Národní 37
l

l0

00

U().\Li)
-J

(l'lLť:'..'|,.ĺ,'1' l :..,(.

.., l'., i-,, .)..: i,1''!. ĺ',,}, |','

-.!....:',,'

?Oro

I

Pľaha 1 - Nové Město

lco

601

DIC:

c260193492

íslo úětu dodavatele:
Variabilní symbol
Specifický symbol:

35-3600132/0800

Učel plateb:

měsíčnízálohana plyn _ cdběľnémísto KUKK
Ív Z -P l l7 N 00000683 ; EIC 27 ZG300202 19 492Y
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107212000Ż

Plněni bude poużito pro cinnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou'

přefakturaci)

veřejná správa

casový kalendář plateb:
Termĺny splatnosti

Gástky Úhrad
í1 600'00 Kč

20:12.2019

limitovaný

Udělený přísIib:
Datum vystavenĺ pokynu:

Ż9.l1.2019

Potvzuji provedenípředběŽné řídícíkontroly veřejných výdajů dle $ 26 odst'
3201200'| Sb. a dle s 13 odst. 2 a S 14 odst. 2 vyh!.ě. 416/2004 sb.
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:
Převzal

1

pĺsm. a) zákona ě.
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Příloha č. 6 směmice č. sE l0/20l0

Výdajov'ý pokyn - úhrady dle platebního kalendáře
ištěnĺúhrad tohoto závazku dle n

Żaaam o zaevidování a

cĺho časovéhokalendáře

vnitřn

odavatele:

a.s.

Národní 37
110 00 Pľaha 1 - Nové Město

resa:

601

cZ;60193492

ísIo účtudodavatele:
!:
Variabilní

3í3600132/0800
1072130002

měsíčnízáloha na

lvz - Pĺt

pro
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

kalendář

erm

nys

místo KUKK

E'lC Ż7ZG300Zo2502lŻD

veřejná spľáva* ekonomická čĺnnost

b:

,00

Udělen
Datum

příslib:
u

29.r

t9

rzuji provedení předběŹné řídícĺkontroly veřejných výdajů dle $ 26 odst. 1 písm. a) zákona č.
l.č.416/2004 sb
Sb. a dle 13 odst. 2 a 14 odst. 2
fiméno, p mení, podpis):

Podpis přĺkazce operace:
Převzal

{Ł
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Přiloha č. ó směmice ě. SE l0/20 l0

Výdajový pokyn - úhrady dle platebn ího kalendáře
o zaevidováni a za ištěnĺ úhrad tohoto závazku dle násled

Vilcne příslušný odbor

Odbor

Název dodavatele:
resa

Pľažská plynáľenská, a.s.
Náľodní 37
l10 00 Praha 1 - Nové Město

cího časovéhokalendáře

ích

)7.0

i)

!

:c

9349Ż

Fo

úětu dodavatele:

Variabilní symbol:
pecifický symbol:

tt767112310300

41289||Ż92

--*ą1ę/O

J

-odběľnémísto KUKK
měsíčnízĺĺlohana
rvL Pĺl7Al00000683, EIC 272G300202 50 I 56Y

ÚceI ptateb:
pro
(ve veřejné správě, ekonomickou,

přefakturaci)

veřejná správa* ekonomická čĺnnost

Casový kalendář plateb
Termíny splatnosti

ry úhrad

Kě

15.12.2019

limitovaný

Udělený přĺslib:
Datum vystavení pokynu

Ż9.1l.2019

Potvrzuji provede nt předběžné řĺdícI kontľoly veřeiných výd ai u dle s 26 odst.
.c. 4 ,l 612004 s b.
sb. a d e 1 3 odst. 2 a 1 4 odst. 2
pracoval

(j méno, přĺjmení, podpis):

pis přĺkazce operace:
Převzal:

,,

písm. a ) zákona c

