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Na faktuře uvádĚe vždy č. objednávky ‘ OVOOX01P9JVR

Objednávka č. O/O432/2017/OHC

OBJEDNATEL DODAVATEL

Statutární město Ostrava Obchodní firma Pavel Ondráček

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo Ke skalkám 3249/22

IČ: 00845451 10600 Praha

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ : 12627615

DIČ CZ6609220420

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Rank. spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu : 27—1649321399/0800

Objednávámc u Vás :

ubytování a stravu dle přílohy pro výjezdní zasedání zaměstnanců ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, které se uskuteční ve dnech

7.-9.6.2017.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu.

 
  

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřízujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne

doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jej ího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

  

Lhůta plnění : 07.06.2017

Cena vč. DPH : 157 500,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Blinková Hana, 599 459 225, blinkova©marianskeho

V Ostravě dne: 2 0 -m' 20-7 Bc. Renata Štroblíková, činností

(oprávněná osoba)

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstf1803/8

229 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IC: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

 

 



 

Místo: Dětenice

Datum: 07.-09.06.2017

Počet osob: cca 50 osob

Cena za 2|ůžkový pokoj — 1700,- Kč (20x) (cca 96000,- Kč)

Cena za 1|ůžkový pokoj — 1400,— Kč (10x)

Středa, 07.06.2017

Odjezd od úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36

Ostrava - Mariánské Hory v 14:00 hodin — příjezd cca 18:00 hodin

Ubytování v Zámeckém Resortu Dětenice, 507 24 Dětenice,

http:[[www.detenice.cz[

19:00 hodin — večeře — 225,— Kč

v v , „ (cca 11250,— Kč)

0 Zábava večer — STREDOVEKA KRCMA

Povečeřet a pobavit se můžeme ve Středověké krčmě, kde Vás bude obsluhovat personál

v dobových kostýmech a halekat středověkou mluvou.

Zažijete večerní program (19.00 - 22.00 hodin), při kterém budete vtaženi do děje, vrátíte se

zpět do středověku. Uvidíte tanečnice tančící po stolech, žebráky žadonící o okousané kosti,

bijící se pobudy, šermířské klání, inkviziční proces, divokého medvěda, hada, fakírské

vystoupení s ohněm, k tomu všemu hraje živá dobová hudba.

Vstupné činí 155,—Kč/osoba.

(cca 7750,— Kč)

čtvrtek, 08.06.2017

08:00 — 08:50 hod * sn/dané— v ceně ubytování

09:00 — 13:00 hod — seminář

Pronájem Rytířského sálu na zámku Dětenice (jiný by velikostně nevyhovoval).

Cena pronájmu činí 9.000,-Kč/den (sleva z 15.000,—Kč/den).

Sezeníje možné uspořádat divadelně, do U či školně.

K zapůjčení nabízíme dataprojektor, plátno a flichart. Zapůjčení techniky nabízím

zdarma z původních 1.500,-Kč/den.

Wifi připojení je k dispozici. (cca 9000,— Kč)

coffebreak— 120,- Kč (cca 6000,- Kč)

Občerstvení bude nachystáno v Tanečním sále, který je v bezprostřední blízkosti

Rytířského sálu. Tento sál bude poskytnut zdarma.

13:00 — 14:00 hod — Oběd— 175,- KČ

(cca 11000,- Kč)

14:00 — 16:30 hod

vlastní program — skály apod.

nebo

Klasická prohlídka zámku a prohlídka pivovaru s ochutnávkou - v případě, že nezvolíte

balíček 5 prohlídkami, činí cena prohlídek 185,—Kč/osoba — cca 1 a 1/2 hodiny max.

(cca 9250,- Kč)

18:00 hod - večeře

Jeden z večerů je možné strávit v restauraci hotelu Rustikal — bez nájmu  



 

Volila bych jednotné menu pro skupinu —145,- Kč

(cca 7250,— Kč)

Pátek, 09.06.2017

08:00 — 09:00 hodin — snídaně, odjezd

Celkem 157 500,- Kč

Autodoprava Ševčík, http:/ladsevcik.cz/?paqe=kontakt

Autobus pro 51 osob.

Cena 29.500; Kč čítá cestu tam, zpět a rezervu +/— 90 km, parkovné, včetně ubytování

řidiče a DPH.

Z rozpočtu MOb MHaH hrazeno — autobusová doprava, strava, ubytování, odborný program.

 


