
FAKTURA        -    DAŇOVÝ    DOKLAD

dodavatel              lč     10347356          Dlč     CZ6107250787

Jiří  Chrenák

Družstevní   84
364   01      Toužim

peněžníústav           ČSOB   Toužim
číslo účtu  >    |77090558/0300

příjeme

položka

odběraLel

čísio      2016016

variabilnísymboi  >    2016016
konstantnísymbol            0000

specifický symbol

částka  >   =268.100,90   Kč

objednávka

číslo firmy            00211

]Č    00573256             Dlč

Město  Krásné   Údolí

Krásné   Údolí   čp.77
364    01       TOUŽIM

platebni' podmi`nky           s    daní
datumsplatnosti  >    20.05.2016

způsobúhrady          převodním  příkazem
datiim vystavenídokladu            06. 05. 2016

datum uskutečněni'zdanitelného plnění            2 9. 04. 2016

(ceny  v  Kč  bez   daně)
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FAKTURA       -    DAŇOVÝ    DOKLAD

dodavatel              lč    l0347356           Dlč    cz6107250787

Jiří  Chrenák

Družstevní   84
364   01      Toužim

peněžníústav         ČSOB   Toužim
či'slo účtu  >  |77090558/0300

příjemce

položka (ceny  v  Kč  bez   daně)

Odběratel

čísio     2016020

variabilnísymboi  L  2016020
konstantni'symbol          0000

specifický symbol

částka  >  =20.254,20   Kč

objednávka

čísio firmy           00211

'Č   00573256              DIČ

Město  Krásné  Údolí

Krásné   Údolí   čp.77
364    01       TOUŽIM

platebni`podmínky         s    dani
datum splatnosti  >  29 . 05 . 2016

způsobúhrady        převodním  příkazem
datum vystavenídokladu          |5. 05. 2016

datumuskutečněni'zdanitelnéhoplnění          |0. 05.2016

jednotková cena                                množstvi'
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FAKTURA       -    DAŇOVÝ    DOKLAD

dodavaiel              lč    l0347356            Dlč    cz6107250787
Jiří  Chrenák

Družstevní   84
364   01      Toužim

peněžníústav         ČSOB   Toužim
číslo účtu  >   177090558/0300

př,'jemce

položka

čísio     2016018

variabilnísymboi  >  2016018
konstantni'symbol           0000

specifický symbol

částka  >  =57.241,70   Kě

objednávka

číslo firmy           00211

otlběratel              lč   00573256             Dlč

Město  Krásné  Údolí

Krásné   Údolí   čp.77
364    01       TOUŽIM

platebni`podmínky          s    daní
datum splatnosti  >  24 . 05 . 2016

zpŮsobúhrady        převodním  příkazem
datum vystavenídokladu           15. 05. 2016

datum uskutečněnízdanitelného plnění          10. 05. 2016

(Ceny   v   Kč   bez   daně)                jednotkovácena                            množstvi'
celková cena DPH

iHDEuE=EHHEmE±R± .......  1 11~ 11          .....-...-.-. " .-..- ~~~`~
objednávky-ČJ6T"  a-úle~příbhiffiu`~  -~`' --++~ ----- ` --------- ~~-~Eák±---.Ú00-----4U-
--lri,nLalizační  vpusť                     -                11785 , 70            1 TŮŮ0-             1±J85T-7Ů--E1%

±Eť=aF_-jz-ie-Žd-ů----------
. _ _ í5Ť2_Ů"__ ______ r_  _ T"____.`  ~ ,_. _ _ _í 5 í 2 o=Ů0______2t*

celkem    .  ,._._ .................. _+_.__._+__.+_+  .... _+.__._.___.___.++_+_.__._._+~++._._._+.______4_7307.20       Kč

saz   a          ---bez     ane                           DPH                   s      ani`k±               |t^|   .r`             Qci.A                  E7"i   7^             o.
+J \,   ,   ,  I*\J                            J  J `J  1  \

k  ú-h-r-ad-ě--il-.-Tillllllll_T~-TT_ri_i_il--T|--|_T-T -,-.--- i-T T-T-r-TT -T . -Lr . TT T-TTT| ` ...- L ----- ~ 572--41 --I O ---- Kč

Počet_ ůtran_l_-i7ystaiři+i±-ří-€hTen-á-k
Telefon       60350-1-63-5T_=_-=-_:

------------------Fax -------

Družste]míB4  364 íti   TÍ`i]ř.
__n=.  .n.-=-i  .CÍ   r`lfi. ~7z^,/f^.=;-`  .v , , ,   .' ~v , \, \-_. -z+:'/J ,/LJ\J ' r, ,

e .: Óuy,t#  Ó.y5 /  /
J , fl////,

--r-áz-ffkúfflj}É®IS-------


