Od:
Komu:
Předmět:
Datum:

Mikat Jiri
spravabytu@mestonovesedlo.cz
Re: rozúčtování STA
15. května 2019 11:06:12

dobry den
dekuji
-----Ursprüngliche Mitteilung----Von: Bc. Tomáš Pittel - Město Nové Sedlo <spravabytu@mestonovesedlo.cz>
An: 'Mikat Jiri' <mikat.jiri@aol.de>
Verschickt: Mi, 15. Mai 2019 10:56
Betreff: RE: rozúčtování STA

Dobrý den,
Vaší žádosti vyhovujeme a v příloze tímto zasíláme kopii faktury za provedenou úpravu
společné antény u objektu Příčná 477-8, Nové Sedlo.
S pozdravem
Bez názvu

From: Mikat Jiri [mailto:mikat.jiri@aol.de]
Sent: Tuesday, May 14, 2019 4:58 PM
To: spravabytu@mestonovesedlo.cz
Subject: Re: rozúčtování STA
Vazena pani Janackova,
Z me strany neslo o reklamaci, nybrz o poskytnuti informace ve smyslu zakona 106/1999 o svobodnem pristupu
k informacim, coz jsem Vam jiz v predchozi zprave napsal.

Zadam Vas timto znovu o zaslani kopie celkoveho vyuctovani od firmy, ktera tyto prace provedla.
Muzete to poslat emailem,nebo postou.

dekuji

hezky den
Jiri Mikat

číslo

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

IČ 41658051
DIČ CZ521209055
PETR Bl\DIU
Petr BADIU
Kolová 93
362 14 KOLOVÁ
peněžní ústav
ČSOB a , s.
čísloúčtu ► 276485563/0300

variabilní symbol ► 2018089
konstantní symbol
0308
specifický symbol
částka ► =10.400,00 Kč

dodavatel

příjemce

Město Nové Sedlo

odběratel

ZL č,j, ZU/F/5741/.2001
ev.č.340300-38317-00
vydán žú K.Vary dne 1.11.2001
předmět činnosti
''Montáž, údržba a servis
-(elekomunikačních zařízení"

IČ 00259527

telefonicky
00686

DIČ CZ00259527

Město Nové Sedlo

platební podmínky
s daní
datum splatnosti ► 01.10.2018

(ceny v Kč s daní)

položka

objednávka
číslo odběratele

Masarykova 502
357 34 NOVÉ SEDLO

Masarykova 502
357 34 NOVÉ SEDLO

1

20lSOS9

Účtujeme vám za vyřízení vaší zakázky:

zpú sob úhrady
datum vystaveni dokladu
datum uskutečněni plněn/

jednotková cena

převodním příkazem
25.09.2018
25.09.2018

množství

...4---�..-..,. --·-�•···-···"•' ...... ��·--Městský úřad Nové Sedlo
p odatelna

-

celková cena

sazba
l.snížená

bez daně
9043.84

DPH
1356.16

'----'k úhradě ...... , ............ , ..........................................
Podmínkou pro správné fungování ant.systému je řádné přizemnění ant.
stožáru dle platných státních norem!
Fakturu uhraďte v uvedeném termínu, při opožděné úhradě vám budu účtovat
poplatek z prodlení.
Tento doklad slouží jako kupní smlouva.
Materiál je výlučným vlastnictvím dodavatele až do doby zaplacení celé
kupní ceny!

I

l """"''

é. doporuč.

Fakturuji Vám za úpravu STA pro příjem
DVB-T2.
Doplnění atnénního zesilovače
ooSLO �-10- 2018
a jeho programování, měření v objektu
---·
Příčná 477, 478, Nové Sedlo.
uloieoo
Montáž, doprava,
uvedení do provozu a předání uživateli,
104 CT�'O'O""'"'". . . . . .. . ... r:-·o·o•"lp'i. . . . . 1040( .00
� v .00
celkem ..... , , , .. , ..... , .... , ......... , ...... , ..., , ..,l.�E1.��L;::..,,. .. ,,.,,...,................,,...................... .
...........,_......,.•••,.,....r""r-r'""

DPH

·-

s daní
10400.00

10400.00

Kč
Kč

15%
15%

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Počet stran
Vystavil
Telefon
Fax

'#"':,.ll!.10?000.t:l

Petr BADIU
353 331 154,777 292 805
dtto,e-mail: badiu@volny.cz
1

�·

�t
účto

-----Ursprüngliche Mitteilung----Von: Lucie Janáčková <spravabytu@mestonovesedlo.cz>
An: mikat.jiri <mikat.jiri@aol.de>
Verschickt: Mo, 13. Mai 2019 16:49
Betreff: FW: rozúčtování STA

Vážený pane Mikáte,
na základě Vaší níže uvedené žádosti jsme zpětnou kontrolou zjistili, že rozúčtování služeb STA
bylo provedeno na počty osob, nikoli na počet bytových jednotek, tudíž jsou poplatky různě
vysoké.
Po následném rozúčtování na počet bytových jednotek, jsou částky stejné.
Úpravu anténního systému provedla odborná firma Elektro Badiu Petr, Kolová. Celková cena za
zpracování byla 10 400 ,- která byla rozúčtována mezi 16 bytových jednotek, tudíž vychází 650,/ byt.jed.
Tento Váš požadavek je již po reklamační lhůtě, ale přesto jsme se jím zabývali, sjednali nápravu
a nájemníkům jsme rozeslali nové vyúčtování.
Pěkný zbytek dne

From: Mikat Jiri [mailto:mikat.jiri@aol.de]
Sent: Sunday, May 5, 2019 2:04 PM
To: spravabytu@mestonovesedlo.cz
Subject: Re: rozúčtování STA
Vazena pani Janackova,
Najemnikum cp. 477-478 byly za rok 2018 nauctovany ruzne vysoke poplatky , jak pisete, ze doplneni
antenniho zesilovace a jeho programovani, dale uprava STA pro prijem DVB-T2.
Dle zakona c. 106/1999 Sb. Vas zadam o informaci jakym zpusobem, / dle jakeho klice/ byly naklady
najemnikum rozuctovany a kopii celkoveho uctu a praci od firmy, ktera tyto prace provadela.
dekuji
Jiri Mikat,
/21.11.1960/
Pricna 477
35734 Nove Sedlo
Tel: 605832423

-----Ursprüngliche Mitteilung----Von: Mikat Jiri <mikat.jiri@aol.de>

