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Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor kancelář tajemníka MěÚ
Palackého nám. 1, 278 0l Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@nnestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
Ič: 00236977, Dlč: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq
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č.j.: MuKV31092/2021/OSvšaK
SPIS. ZN.:

POčET LISTLJ:
POčET PŘíLOH.
POčET cisarů PŘíLOH:

1

1

33

VYŘIZUJE:
TEL.:

E-MAIL.

Válková Marta, refereíitka OSVŠK
315 739 802

marta.valkova@mestokralupy.cz

DATUM: 04.06.2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpis:í

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24.05.2021, Vám zasíláme požadované informace:

V příloze máte vyúčtování programové dotace za rok 2020 od TJ KRALUPY, z.s. - Oddíl krasobruslení
V podmínkách vyúčtování programové dotace na činnost mládeže není doložení výroční zprávy, jen vyúčtování
poskytnuté dotace ve sjednané výši, která je uvedena ve smlouvě a zveřejněna v registru smluv

S pozdravern

MJ úřad V KJílup«ó nad m
Odbor sociálních ?í, ákolshíí a kuttury

Pgíackého nárn. 127888 KralupynadWsfíaj ,e

l Marta Válková

Referentka OSVšK, zapisovatelka Sportovní komíse



Vyúčtování dotace
Programová dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubŮ v Kralupech n. Vlt.

PřÍjemce dotace:

Účel dotace/název akce:

Za období/termín konání:

Místo konání:

Sportovní klub/oddíl:

Přidělené finanční prostředky přes Sportovní komisi:

Tj Kralupy, z.s. - Oddíl krasobruslení

Činnost oddílu krasobruslení

1.1.2020 - 31.12.2020

Kralupy nad Vltavou

TJ Kralupy, z.s. - Oddíl krasobruslení

320 000,00 KČ

Skutečné náklady: 323 525,00 Kč

Podíl města na financování činnosti/zabezpečení akce: 98!Jl %

Vlastní podíl na financování činnosti/zabezpeČení akce:
L?...

Zhodnocení sezóny/akce:
Dotace jako celek byla použita na částečné úhrady faktur za pronájmy ledové plochy, baletního sálu, cestovné trenérek
a částečně náklady spojené s letní soustředěním. Velkou měrou napomohla profinancování celkových ročrích nákladů
našeho oddílu a umožnila nám tak ponechat oddílové příspěvky ve výši 500 Kč měsíčně/ dítě při zachování standartního
počtu hodin a odpovídajícího zázemí oddílu a poskytla prostor pro sportování širokému spektru dětí včetně dětí z
neúplných a sociálně slabších rodin rodin.

1.09 %

V Kralupech nad Vltavou dne 30. 11. 2020
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vyúčtování vyhotovil: funkce, jrnéno, příjmení
(HůLKOVÝM PíSMEM)

U:S[ENr"a
. ' nočlois, irazítko

PřÍlohy:

Přehled výdajových dokladŮ



8 800,00 Kč í Fakturali
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Výdaje ceíkem:
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podle 'g 51 oběansk4ho zákoníku,izaíená dne i ?"? : olb rne.:z' TJ KRALU;Y, -z.-s. (IčO 14 7"9S: 1 46)ToMtl-?k4'9T','.'..'?."'.(;""'S'Ý ] ]'
oďau ti- s"oC4. Ra'jGr H]9J[:(/f-=];e'ásbxpcemodmu t't'l- -!='OC'h? """"

» & X k/hliďf.ckr<roydné čfslo
>yte.m J členemoddílu ?7..:'.'!!9.'3. !.-.'l.!:.F

Í I .Lk-«xx'.4. ? ívq hía.a?o jeho účasti na akcí ...-... ...."'.': :t'? ,',,,a.". '.-,.,." . ,"= '-.-,.. ,......,.. ..
ve. dnech ..j.'. -...'.!..'J.. .".'l. aa pořádané v rámci činnosti TJ KRALUPY, z.s., na ra plní určené úkoly jako účashuk jednání
>rgánu s?ných svaz4 semináře, školení, cvičenec, trenér, rozhodč'í,delegát, člen sout.dnátva, dopmvod účashuka dále jen
íčastnik

Obě skany se dohodly a svými podpisy stvrzují, že účastmk nepožaduje za plnění určených úkolů na akci Ť.ádnouú?(.nu a přís}ušný odalíl TJ KRALUPY, z.s. účastntkovi vyplatí pHspávek na «lopravu na uvedenou akci v souladu s platnýmiprávními phdpisy a směrnicí 1/2007 TJ KRALUPY, z.s ralupy. Výše přispěvku celkem je uveďena v samostatném řádku níže
uvedené tabá7 ,, Výpočet příspěvhi na vykonanou cestu ".

'[Jčastmk svým podpisem stvrzuje, že převzal finanční částku ve výši uveďené v tabulce ,,Výpočet př'isp6vku navykonanou cesm ': jako příspěvek na dopravu vyplácetíého v soulaďu s ustm+overkn § 4 odstavec 1. písmeno k) zákona č.
'R6/1 992 sb., o dani z příjmu ve měrú pozdější předpisů, t?. je od ?ě z příjmu osvobozen.

K uskutečnění cesty byl pořadatelern urěen tento dopra'vní prostředek:
- osobnj vlak, rycblík, autobus (ne.hodící se škrtněte)
-soiikroméosobnfvozidlotyp/SPZ: Fli'Kc)a-?sRa. r'iSX, .5-P% G.'i!7
- spolucesmjící /

..ll
poďpis účastníka m.k.o a podp'is zástupce

V%očet příspěvku na vykonanou cesm:
Pozaátnka: . ... ..-...?.----- --=---------= a'= a" *-a"' a"'= '= *-"""'-""""'- ""' "" """""""'-""= "'* -

* Jizdn«a

Místo,

Nařízený
dopmvnl

hod l pmstřaiek
Sazba a

Kč i mÍstni
za l km i přeprava

S;tavné INocleié I Nutné ICelkem IUpraveno
vedlejs{

,--ií':T"'Th,W,tč""c"?.y? "I V"?,:, """ 'l' l,' ),," - ' ! "' l"' "" ", 'i' "" ?'-"? 'í-.,
t
t
l
ll" 7/'/ ?al :-./?"-7o'í't q-"' i ") :1', IJ: 71}J '/ ír J7G' r /'?l ?r A,,a ==" J-, -! c?r J {= '/ A 7"- -z' e 'J? 3'o,

Příspěvek na dopravu celkem:
/

Vypočtený příspěvek byl přezkoušen a upraven na Kě «3 ďJ.o, -
Prohlašuji, % v«:kepl údaje, které jsem uvedl/a, jsou pravďivé a úplné. ?"nazákl:4děiidy 3 ,00 Kč / hn

Datum Oďjezd - pMjeaďa Vzdál.
v
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l
l
l
J
]
l

Podpís prxlamce
................J.

Vyplaceno he :
(hmm.??z?)

r ri'íňi'qCoc'tq'7-i :,,> .,
""2?():x%.,'>()17p??? ?gíĚ.:s'T""s'

.',?',aM. (..,;:'? Y ? %l'lil"l,i ,',,-' T'l'-l,í ?a) (?.?
':"'S US':' < 3' .,' (y;'.,,., ž 6:] !Q 5') 0»c"'í

1.':í'("G '>cr.-) če" :
'?4 ,') L' i ':.:!: C. I' ?--' tL.?'l o

Schválil

Vyúčtovánf upravil :
ďatum a oodpis

httne.-ilwww snnríriví:i?rnestokralu OV. cz/files/dokladv/2092/wuctovani-mesto-cin nost-320001
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lPříloha č.1 / Směrnice 1/2007
TJ KRALUPY, z.s. l

podle § 51 oběanského zákoníku, ,
uzavřená&J!""'o meziTJKRALUPY,z.s.(IČO14799146)-oddN.!?..9.!'?.':'.W'}'
sezástupcemoddilu (Z{14od7. ']"'CP /"]h'Jt4'é'
a»m(iH4'JA'YQůC'Al" rodnéčíslo

/

bytem členemodďlu

o jeho účasti na akci . . . .!!:aí4,,2(4>,'; ,, , X?!'E'4:'T?"'>.............
/ J @ l)A c'í' 7: Ý ?-

Z?-2

ve dnech ........................ poFádané v rámci činnosti TJ'KRALťJPY, z.s., na nLž plní určené úkoly jako účasmik jeóání
orgánu s?ených svazů, semináře, školeni, cvícenec, trenér, rozhodcí,delegát, člen sout.?žstva, doprovod účastnfka dále jen
účasímak.

Obě strany se dohodly a svými podpisy stvrzují, že účastnfk nepozaduje za plněni určených iikolči na akci žMnou odměnu
a příslušný oďdfl TJ KRALUPY, z.s. účastníkovi iyplatí p%pěvek na dopravu na uvedenou akci v souladu s platnými právními
předpisy a smknicí l/2007 TJ KRALUPY, z.s ralupy. Výše přfspěvku celkem je uvedena v samostamém řádku Ňže-uvedené
tabulky ,, Výpočet příspěvku na vykonanou cestu ".

Účastník svým podpisem s'cvrzuje, že převzal finančni čásdax ve výší uvedené v tabulce ,,Výpočet příspěvku na
stykonanou cestu ': jako přispř=vek na dopravu vypláceného v sou]adu s ustanovenírn § 4 odstavec 1. písmeno-k) zákona č.
586/1992 sb., o dani z příjmu ve zněni pozdě3ši předpisů, tzn. je od daně z příjmu osvobozen.

K uskautečněni cesty byl pořadatelem určen tento dopravní prostředek:
- osobnf vlak, rychlfk?, autobus (nehodící se škrtnete)-souWmé:o'sobnivoWidlo;-/'SPZI-':"J"-'JŤ-Ž""" ';'lc"a"
- spo}ucestujicí /

/
podpis účash'i{ka

/'a"'-
razítko a podpis zástupce

V%ocet příspěvku na vykonanou cestu :
Poznámka:

Vypo:šten'9říspěvek byl přezkoušen a upraven . pa Kě '4 o% /
/

Prohlašuji, že veskeré údaje, které jsem uvema, jsou pravdivé a úplné. " na základě dol?l;oQ 3,00 Kč / km

"'r""'=r?a'=""==='
- Podpis př5emce

Vyplaceno dne :
(lllllllll díe íAealu z *xe)

" nr'íšNC,"Jí'l'N'6 a4
aeco;2-p(»('.-rtt- klc-'fTV)
k:l2.."-1W'l"] l'll')j) 'vl:."Jl'-'Itp(.í

i""'al"i'é'k'c tí í-l' ca:.i Q 5/ ') t) p.'v?

J"'i ....r'.(.'>.a 'k>l>(..» , - I'<'. (,':o l "

l

? aM'» ?':-(-

Vyúčtováni upravil :
datum a podpis

»hri<-rrvvvtvv snúrtúvr:i ínestokraluov.cz/files/dokladv/2093/vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-20JPEG
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podle S, 51 oběanského zákoníku,i'aasas?'3 i
!/?,9i4..ť0á,9ffltQuilzavrenffi%Jl'Nů meziTJKRALUPY,z.s.(ICOl4799146)-oddfl.

sezásmpcemOadllu ,,, ,,,,, (,7aígp H6t-y4t?4
a @m' í. HDÁ'ťt'kr%"? .rodnó číslo
bytem členemoddílu
o? J' eho ú čas h na akci....' 4'a4... ";?. :'<'.? ; . . . i'g@. y'4. 4,..

/ Z?J

ve hech ............ ............ pořádané v rámci činnosti TJ KRALUPY, z.s., na níž plní určené úkoly jako účastník 3ednáni
orgánu sdnižených svazů, semináře, školení, cvičenec, venér, rozhodčí,delegát, člen sout.ďružstva, doprovod účastnika dále jen
účastník.

Obě strany se dohodly a svými podpisy stv'rzuj k, že účastnik nepožaduj e za pWríi určených úkolů na akci žádnou odměnu
a př{slušný oddíl TJ KRALUPY, z.s. účastnfkovi vyplatí příspěvek na dopravu na uvedenou akci v souladu s platnýini právními
předpisy a smemicí l/2007 TJ KRALUPY, z.s ralupy. Výse příspěvku celkem je uvedena v sarnoshtném řádku niže uvedené
tabulky ,, Výpočet p'rísp'evku na vykonanou cesm ".

Účastník svým podpisem stvr'zí3e, že převzal finančaí částku ve 'íaíši uvedené v tabulce ,,Výpočet příspěvku na
vykonanou cesm ': jako příspěvek na dopravu vypláceného v souladu s ustanoveríJm § 4 odstavec 1. písmeno k) zákona č.
586/ 1992 sb., o dani z přijmu ve zněni pozdější přeďpisů, ízn. je od daně z přajmu osvobozen.

K uskutečněni cesty byl pořadatelem určen tento dopravní prostředek:

- osobní vlak, rychlík, autobus (nehodící se škrtněte)
-soukr:omWsob'nfvo'zidlo"typ-/'S;Zl -'-'-Á-I '-" l""b" 3/""c"Í/"
- spolucestujic{ /

/
podpis účastnika razítko a po$is zástupce

V@cčet piispěvku na vykonanou cestu:
Poznáínka:

VypoThten9řrspěvek-byl p;ezkoušen a upraven na Kě '{ %
Prohlašuji, že ve!Ike.ró údaje, které jsem uveaU'a, jsóu ptavaivé a úplríé.

?-H" na základě dÓhÓdy 3,00 Kč / krn

Podpis příjemce

Vyplaceno dne :
!lúwhaúdnzbe)

rltsnrq r"ICOUA;r'4 0 '}-
'Q.c>.9'c)C-7-Li %(.fíT"f9

"-6 4?' " '?i" ;'a' "'t' I? : ?'-? 1 ") avL l'?í ; V-.?'.' L:'

'> "l 'a" : iS >': :jL.) C.iJ?'.i ?,,5-l ?[2 () l(?)
'v".4'.íe " "í"li.},.=f,.

7'í'20y OCí",. Iz'(

xnús6?khí
Vyúčtováni upravil :

ďamm a podpis

h ttns :llyrww s nortoyci . m esto kra lu oy. cz/fi le s/do kl ady/209 5/vy u ctova n i-m esto-ci n n o st-3 20000-20-40 .J P EG 1/1

Příloha ě.1 / Směrniee 1/2g07TJ KRALUPY, Z.S.

Datum Odjezd - pr!jezd

Mlsto hod

Nařízený
dopnvrA

pros'rřeAek

Vzdál.

v

km

Sazba
Kč

zalkm

Jízdné
a

míshú

preprava

Stravné Noclerné ' Nutné
vedlejší
výdí,e

Celkem Upraveno
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Příspěvek na ďopravu celkem l
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I TJKKRALUPY, z,s,

ě.1 / Směrnice 1/2007 i
podle § 51 oběanského zákoníku,

uzavřená dne X ' " X'o mezi TJ KRALťJPY, z.s. (IČO l4799146) - orl«3il ..-".?:.".':'?.'??.';)4'J"É ""'
sezástupcemoddLlu r7'a- -feCi"'í? """' """Lu'l

i 1'-4 khVl7t"4-cl.," rodnéčíslo
a?

bytena
členemoddflu ?L.!"."'::":","..'.l"):i,,4?;-<'

ve &ech .,7.'.,-,,!,,q,,i.:",,' 0.".C.í. pořááné v rámci činnosti TJ KRALTJPY, z.s., na í plni určené úkoly jako účashů jednAniorzánu sdružených svazů, semináře, školení, cvičenec, trenér, rozhodčí,dtlegát, člen sout-?tva, doprovod účastnílai ale je.n
účastnik.Obe strany se ďohoďy a svými podpisy stvrzují, že účastní)< nepoža*je za plněni určených úkolů na akci žáóotiodměnu a pMs}usný odďil TJ KRALUPY, z.s. účastníkovi vyplaú příspevek na dopram na uvedenou akcí v souladu s platnýiprávními predpisy a směrnicí 1/2007 TJ KFU'J?.UPY, z.s ralupy. Výse příspěvhi celkem je uvedena v samostatiém řá? núe.
uvedená tabiáy ii Výpor:et přLspěvku na vykonanou cesm ".ÚiSm svý'm podpisem Sďrrzu3e., že prevzai finančnf částku ve výši uvedené V tabulce ,,'výpOr:et príSpevb navykonanou cesm ", jako příspeve.'k na dopravíy sryplácené.bo v souladu s ustaríover? 8) 4 oclstavec 1. pístneno k) zákona č.586/ 1992 sb., o dani z příjmu ve znění poz«Mfíí připisů, m. je od ďaně z příjmu osvobozen.

K uskutečnění cesq byl pořadatelem urěen tento dopravní prostředek:
- osobni vlak? rychJ autobus (nehodfc{ se škrtííěte)
- soukromé osobni vozidlo typ / SPZ : ]-l í l' :'- ! ?"':': '. la li- í 3 " ? =' , 5' 7" +l Hw, 'i .1 7

- spolucestující ?/

l
podpis účastn?íka

'm.i'? a podp'is zástupce
Výqčet příspěyi na vykonanop cestu,;

Poznárnka: . .-.... .,.. ...... .. . . . .....-... . ........ . .. ... .,. . ... ...... , .. .. . ..............?. ..........?..................................- ,.
" l JízdnéOdjezd-příjezzi l Na}!zmý l Vzdál. l Sazba l a IStravné INocležné l Nubné )Celkem iUpmveno

? --I'----'- 1 Y ? -y- ? -ííú-ií 1 ? 1 ví.iaíwlgi

M{sto ? hod IP...'o"'aakl km I:mlkínlpřepraval l Ivý%edůPfflVnťl v l Kč l místní l l }vilejsí

l.. 14i4íy
!9.2...l kl19Aiy4,» h '

r l
1
t
l JJ , J
L"' / " } '7í " ), 'F ' / '{/ " / /'aa" 'l X" ' / /' 4 ' r Zaaí" ) Y 7 / -i' "'í"r IZo' i e! l -" (;=, -=r' >. as- "J Í'7 a aZ',

Příspěvek na dopravu celkemVypoctený přfspěvek byl přezkouQen a upraven na Kě 'a 'fo of ( =
Prohlašuji, že 4ré údaje, kxeró jse,m uvedMa, jsou pravdivé a úplné. * ' na,?kl aA»?r4ht-A - 'a aíí?. ? x í í ""'o.

Datum

l
J
J
J
l
J

?====-==T=a
Podpi3 apÍemc; '

Vyplaceno he :
[mimóa@ajuzíkml

aa FíatX!QN ?p(?,>( .'.);'q ( '."€ iiai**aii
"'{,o :? aí,% )C?:.ó. ,?? :'.-í "'?" l', ';l', ?"'
I.:':Jíl,v(>'-ý iN.'?U') xcnQliOt«

-,'3 g() .* I:> <? (-,i . ? Iq r?

(1,1

?sb$p%!7NÍiÍ---==

Vyúčtováh upravil :
datum a poďpig

httos ://www. s oo rtovci.m e sto kra lu pV. cz/fil es/dokl ady/2096/vyu ctova n i-m esto-ci n n ost-3200 00-2(
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DOHODA

podle § 51 občanského zákoníku,uzavÝcnádme':!")' meziTJKRALUP'Y,-z-.s.a(ýO':47;)T46')TodWo'.Ů'.':..'#""'
sezástup«;emoddflu alt?tvtl7. J'("fé;J H/;Jí"A'l-ř
a @m- (. HQJA%/'růC4 " rodné číslo
bytem členemoddílu
o jeho účasti na akci ..,Oy441(4 ;,, i";4ff.:4g 'ď'íza*-a---a-a*

'77 1;t ,enÁ ví '7a -7-e4

ve dnech ........................ pořádané v ráraci činnosti TJ KRALUPY, z.s., na níž plní urcené úkoly jako účastník jednání
orgánu sdružených svazů, semináře, školení, cvičenec, úenér, rozhodči,delegát, člen sout-«kužstva, doprovod účasmxka ůle jen
účastník.

Obě strany se dohodly a svými podpisy stvrmsj i, že účasmík nepoůduje za plněnf určen ých úkolů na akci žádnou odměnu
a příslušný oddfl TJ KRALUPY, z.s. účastníkovi v'yplatí přfspěvek na dopravu na uvedenou akci v souladu s platn%i prámítni
přeripisy a směrnicí l/2007 TJ KRALUPY, z.s ralupy. Výk príspr=vku celkem je uvederia v samostatném řádku mže-uvedené
tabulky ,, Výpočet příspěvku na vykonanou cesm ".

Účastn[k svýrn poďpisem stvrmje, že převal finanční částku ve výši uvedené v tabuice ,,Výpočet pťaspěvku na
vytonanou cesm ': lako príaspaveb na dopravu vyplúce.nbbo v souladu s ustanovením 0 4 odsmvec i. pfsmeno-k) zaka Ona (5.
586/ 1992 sb., o dani z příjmu ve znění poz&jší předpisu, tzn. je od ďuně z pří5m'u ossgobozen.

K uskutečnění cesty byl pořaďatelem určen tento doprnvní prost'redek:
" osobní vlak, rychlík, autobus (nehodící se škrtněte)

-soWméWobnivoziďoW-/JSPZI-J-'--"-J"J-I"a- A""'a""Ř
- spolucesíufxcí /

/
podpis účastrďka razlůo a podpís záshipce

Výočet příspěvku na vvkonanou cestu:
Poznámka:

Vypoctený3ř'spévekbylpřezkousenaupmven naKč Á "6( /
Prohlašuji, že veškeré údaje, ""4 jsem wedl/a, 5sou pravdivě. a úplné. " na základě Áťoďy 3 ,00 Kč / km

-4?

POďí51S při3emce

Vyplaceno ďne :
(??oíl?uxíkeel

lr.-I-dl

Fh'%rr4;'() vÝ".'ři0 L
].r»pcČrv jíe"j7"Q
;r3qlá)Y XMD 'TStO'y

D(.'l,X.!aÁHLl 0y@ &€ ] lt)lc>
%'ie? ):?spyce
4')6. ODD,-lí:C/-

)"-0

fasodů!'tsi
Vyú5tovM upravíl :

datum a podpis

ady/2098/vyuctovan i-m esto-ci n nost-320000-20-80.J P EG i/1

IPříloha ě.1 / Směrnice 1/2007TJ ]íGRALUPY, z.s. l

Datum O«ljezď - příjezd

Místo hod

sm'!zený VzdAl.
dopravííÍ y

pr«úedck la'n

Sazba
Kč

...4. l km

"""'1Jízdné-"
a

mÍStnÍ

...pref»raVa
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l

Nocleié

"""-" " """-'
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' vealejni
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Celkan : Uprayeno
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ůDOHODA

podle § 51 občanského zákoníťu,
uzavřená *e 'lo 1. Júl a mezi TJ KRALUPY, z.s. (IčO 14799146) - odďíl .k4@'..'?.'?.O.'-')"' " '
se zástupcem oddtl(1 r.ýk, .fo«Jy . JO[ÉJ- ]"yí9yfl.Ě-'
a k 'A k'Mlie"2oW ?6 číSl0
bytem 'členemoddílu 7Z..!:'!4.6.'aí.ÍlA.'F

I?hc».q<a - + rc h i'.is Lo jeho účasti na akci . aaa .-....."':.n':. a"a ."..". .....a" . ::'-.'. ..... .........
ve ďnech . ,?:,:,g.]:.','.,#,9.. aa pořádané v rámci č?osti TJ KRALUPY, z.s., na ú plní urč?ené úkoly 5ako účastnflc j?
orgánu adru?ých svaz% semináře, :?lení, cvi'hmec, tener, rozhoda,delegát, člen sout.?stva, ?rovod účaófiaí &e jen
účastnflc

Obě strany se dohodly a svými podpisy stvrmji, že í:tčashů mepciLiobi'3e za plnění tu'čených úkolů na akci bďnou
o? a přLslušný oda TJ KRALUPY, z.s. účastníkovi vyplah př'spěvek na ďopravu na uvedenou akci v soulaíiu s platnými
právními pre&pisy a směrnicí l/2007 TJ KRALUPY, z.s ralupy. Výše příspěvku celkem je uvedena 'v samostatnóm řáďka níže
uveJené t?bulky ii Výpočet p'ř'isp:tvku m vykonanou cesm ".

Účastaflc svým podpisem stvrzuje, že prevzal finanční částku ve výši uveclené v tabulce ,,Výpočet příspěvku na
vykonanou cestu ", jako příq%ek na dopravu vypláceného v souladu s ustanovením (i4 odsbvec 1. písmeno k) zákona č.
586/1992 sb., o dmíí z pffjmu ve znění pozďější připisti, 'mh je od ?ě z příjmu osvobozen.

K usku? cesty byl pořadatelem urěen tento dopravní prostředek:
.;otm vlak, rycblí% autobus (nehoací se škrtněte)

-souhomí.osobnívoiaxo'?ispz: fili'ťs<p'qspu- riSxí ?rry cqíy
? spolu?jkí /

....... ....... ..-.......l........... ... ......
podpis účaa?

... . .. ....... ................... I:.... .. .... ...
razítko a poďpis zástupce

V<7pocet příspěvku na vykonanou cestu:
'oznámka: . - .. . -.-. . ... ..... .... . . aa . . . aa .. . . .. ... ... ... ... .. . .. - .... . . . . . . ..... ....-............... .................. ....................

Jíz«iné

)ahnnl Odjezd-pQjen3o l Nařízaíýl Vzdál. l Sazba l a ISbravné INoclaié l Nutné ICelkeo'i ITJpmexío
í-y-'-i v l 1ll- 1 LII{NLlll 1 1 1 1?I-JhlMísto hod IP"""l hn l zalkrnlpřepraval l l výdaje.
ďopravníl v Í Kč l místn{ í Í ÍvedlejM

.:{j;;,h, :,; í;?" ;s, m;%, m ?h ,,?
}]tmhŮPýv

"" LLQ,D.ry<) , Jt>'
l
l

i %,= ?
T
F J' / "" ' i ř "* ' i 4 7 ' , 'l'j ' i /"3 7 )Ir r ,iaG 'í i')', ('0 ?i + 'i Á ú'y 4 va':, Z t ,, + q ":' t" - k -

'íspěvek na dopravu celkem
ypočtený příspěvek byl prezkoušen a upraven na Kě " C/ (ú 'r ) -
Má4 že veketl úbje, které jsem uveaa, jsou p'avffii a úplné- a na základě dohoh 3-(í! Wř / !-

l
l
l
1
l
l

Po4is p4mce

e?o'dnb :
(dabxm?í?z?

,í?

IŤ--%*4:í
71t!?:li*l?.l)I.rAfsl) '}

í-c?p"":Z'pi k,ů('yh
Ir:.e;Q'íW P'f Al ;4 r) ULTŇť0ť,t

-= - 'řf'.V =,,,=::) '
3= O-9 i C'O l' , .. Ila ?(? -'/-

(3)
«s?ustENi

Vyúčtování upra9 :
htum a po$is

/yyi ictoya n i-m esto-ci n n o st-32000 0-20-90 .J P EGi/1
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íPřfloha ě.1 / Směrnice 1/200'
TJ KR?ALUPY, z-s. ú»

DOHODÁ

podle § 51 občanského zákoníku,uzavřená óe ],'[; .1(ómezx TJ KRALUPY, z.s. (IčO 14799146) - oda .T.:-';í..s'::eÁ."R.!sč.)I'Í '-"' a '="'
sezástupcemoddílu -/'ll;:.: Á'(K-J7, ..XVÉF 'Y'3-)L'ť('JV
a paneín ?.!; ř; Hj"4-7/t3 -, (-í'@'14Jhá číslo
bytem
o jeho účasti na akci .... ...".'.'A"FTÍ'a..:'.'!."':'!.>..ve' dnech "].=.' 7':"'.aŤ'.ť" J.aJ.l";J a;.'(JapaořáWané av"rátnciačWosti 'TJ KRALUPY, z.s., na rffl pW určené úkoly jako účastnflc jeááni
orgánu s?en'ých svazů, sertůáře, skolenf, cvicenec, venér, rozhodčí,delegát, c}e.n sout.ď?stva, doprovod účastab dále jen
účastník. Obě strany se dohoďy a s výrnÁ podpísy stvrzuj í, ze účastník nepozaduje za plněni určených úkolů na akci žadnou oďměnua příslušný oda TJ KRALUPY, z.s. účashůovi vyplatí přígpěvek tia ďopravu na uvedenou akci v soulaďu s plataými prá'vnírnipředpisy a směrnicí l/2007 TJ KRALUPY, z.s ralupy. Vfie přispěvku celkem je uvedena v samostatném řádhi ?e-uvedené
tabulky ,, 'Výpoht pffspěvku na vykonanou cestu ".Ůčashuk svým po$isena stvrzu5e, že převzal fmanční částku ve výši uvedené v tabulce ,,Výpočet pMspěvku navykonanou cesm ': jako příspěvek na dopravu vypláceného v souJadu s ustanovením § 4 odsthvec 1. pismeno k) zakona č.586/ 1992 sb., o ? z příjmu ve ztíění pozdější předpisů, tzn. je od ?ě z pffjmu osvobozen.

K uskutečněnt cesty byl pořaďatelem určen tento dopravní prostředek:
ysobní vlak, rychlfl«., autobus (nehoďcí se škrtněte)

- soukromé osobni vozidlo typ / SPZ : ,?34 I1' q4 f4

.l7Í......
podpis účashůa

č!bnem odau
i<.fr9.,í?.,?lfl44<Á[t=4). X

3&?.oo4

- spolucegtujíci
/

raz5*o a podpis zAgmpce

Výočet příspěvku na vygcnanou cesttx:
Poznámkn:

V2yočten9říspěvek byl pjezkoušen a upraven na Kc i f 4 , --'?'nazákladědohody3t Kč l ktnProMakaíá?eré údus5e, kter:Í -:L-uvedl/a, fsou pravdivá a úplné'. ' -

'-l

Podpis pp%e

Vyplaceno dne :
(díimnóaJmdutah)

a a a r- /' N p /V %C ,? 5ap;pa';(.a; ' a a l;?a720:ťfOeru HG'í [
Lrl{:IkOr"i N . pr-r)410ll
O§ l/ :šol(3 k L h 00'2.') /

l- '

L«)LO

???v4<B? ?4 .:

'M

7Ja%Rf!d4i-PSť-
. %@? " a. KRtsgsiqy>iVyučtovam up7aVli .

datum a poďpis

https ://www. sportovci.mestokralupy.cz/files/doklady/2 101 /vyu ctovan i-mesto-ci n n ost-320000-20-11 0J P EG
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1 . 6. 202i vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-120.JPEG (2480x3508)
Ý
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řn

í?Sin:iček a Patik s.r.o.
B;ozánky 6, Hořín,278 0'l Mě
oič:cz 272361eí

?Ž?»
'?Banka: 'Česká spořítelna a.s.
č. účtu: 486669379/0800

IBAN:
BIC/SWIFT:
Forma úhrady:

Ů
m ]

Vanabíínl symbol:
Spectfický symbol:
Konstantni symJl: 0

Datum vystaveni: 29.08.2020
Dat. zdan. pln.: 29.08.2020

Datum splatnosti: 29.08.2020.
?.

TJ KRALUPY, z.s.
oddíl krasobruslerí
sídliště Hůrka í046
27801 Kralupy nad Vltavou F27]

C!i4799146

p,

Platba v hotovosti

Dodavalel:
Sir'ůček a Patlk s.r.o.
Brozánky 6
276'0"; "" -Brozánky 6,Hořln 2760i Mělníkl

?

Dodaci list:

g

1

Pop}s položky

Faktuyjeine Vám .z,a ,uvbaytúovi á, inoíva lísriíírae"uhrívuí":".n"I vů"et2 2'hH,ruk{IJlulel}lu o-=' - --»-- - - ? ?soustředěnl oddílu TJ KRALUPY krasobníslení v od 22/8
do 2918i202ů

Množstvl

1

Dny
Cffilk. canaCenalMJ Sazba

'10% - 1ů7028,00107 Cl28,00

?Ce}kemzaslužby':' 'l07oza,oo

'3!?""Í:'= ? Celkem k úhradě (CZK): 107 028,00

:a" ""'i'V(l"'i.'. + l-i(,'. ý
:,'(,J?;H.?('?l1l'. :49-'.;l)

?ú"'?" ': (??":. +:? ', .í y- l" - ,.'} V íl'», ( ; i .? Li..? 7"ř'l u yí' .,4'.
-)&Í 0'il(4,'1(?. II 000 ";'-lÍ al(i h

;-I..l.

l;-fi, oeD( Icc '

&

...ig

,': ", ,Q fsy

ta? (."z' í'( a íf I'Í:. .I Cp y['.'.'r'-,'=a?
!,"?" l-',':IH.{';I..l

9-%uÉ.'Í:': ";/?,/ ::2ú).í'i ."-?F1 Í' Q(í
'.a " 1"'l: l>. C' =l'l?í- ce G

3':!tí, tH..@ í-"

Doklad vyhotovil(a): Kapounová Radka Razítko a podpis: - 7 +7

Autocarnp Mě}nik, ul. Klášterní, 276 01 NMlnlk, tel: 315 623 858
zRECEPčER83FAXC

ír**ňe-ll{AflanAl cnrsrs{IŤí mĎQŤrskr21l IňV r?y/fim/rlnklarlv/) 1 02/wiictovani-mesto-cinnost-320000-20-1 20.J P EG 1/1



1. 1. 2021 vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-130.JPEG (2480x3508) ď.,
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Faktura í20095
DANOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostní 812

278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček

O[)ENřRATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl HŮrka 1046

278 01 Kí'alupy nad Vltavou

'l
'9
""": ?ll .'i

l?' " '. " 5
S.% ...li

="l')" "i.:+.,«1.'la

IČO

DIČ
29021731

CZ2902aL731

IČO
DIČ

14799146

CZ14799146

Bankovní ÚČet

Varíabilní symbol
ZpŮsob platby .

203687746/0600
120095

Převodem

Datum vystavenÍ
Datum splatnosti
Datum zdan. plnění

19. 03. 2020

02. 04. 2020

19. 03. 2020

DPH

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.035/2019/ZS-LP za užívání ledové plochy 15o/o

oddílem mládeže na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou za měsíc březen 2020.

CENA

9 000,00 KČ

Celkem bez DPH

DPH 15 %

9 000,00 KČ

1 350,00 KČ

10 350,00 KČ

.:31,,l,4,:;.,
"/ i'l (, ;; iTa.o ?:.' ?ai r"; '::

ýz,";.{:'(:'::i'Ť; '-',';."?a'l--"':
'l"':L(':');'< '."-,3,'; :":4r-l'lV':':'

:» = ."',Y':.

:'?* '9 e !:'í ??"-"'ii- ':

elS ? O R T ) Kb-Q /. U P Y

Ríalupqkál';orkíím!. spa ( í.c.
>AOSklú B12, '!7a DI Kíalupy Ilad Vl'.aVůu

IC:Ž!Iů21731,[)IČ:CZ2!ICI;!1731

Společnost je zapsána v obchodním reistriku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vlozka 16053 5.

ivci.mestokralu?'.cz/files/doklady/2 1 03/vyuctovan i-mesto-cin nost-320000-20-1 30.J P EG 1/1



1. 6. 2021 vyuctovani-mesto-cinnost-3200ů0-20-140JPEG (2480x3508)
,]"?"'3.

FAKTORA - DM;íOlJÝ DOKLAD.. lif30.,.. 2020064
4--------------------------------i noaavat.ex zčo "ios«siss DIč CZ70845166 l vatiabíxrú syrnbox :zozooaa

?--%

I
I

hc JUNIOR v?íxíx l Konstantni
l Specif3-cký

symbol
symbol

ů0ůů I

l

lj ' 276 0l Mělník
Klájterni 647

l
l

částka =5230ů.ůO Ká
I
I

, í q ča : č.5. VS-1-1-44158-00-R

I í 'b.hvsa4vs4 íaírí*-hw Yrsma»rln! hi?nk:b- i JlflI Objeolnávka smlouval 'Penězríi úsEav Komerčnl baríkai a.s. lí Í:A-slo účtu 33-7014290207/0100 l

l

l

l -?rL 3 aitíce--------- - --- - - ----------------------+-OcibíThraťel?i TJ KRALUPY z.s.
TJ KRAIUPY 'i.s.l i oddil kxasobruslení
oddil krasobrus1en'-l

I
l

sia.Hůtka 1046
I sidl.Hůrka 1046

l 27tl Ol Kralupy nad Vltavou í 278 0l Kralupy nad 'Jlta'qou
l

I

I
i zčo

I

l 14799146 DIč CZ14799146 i

ll-------- ------------------------ --------------+---------------------------------------------I
l
I

i Platební
l Den

ební podmli
splatnostL

nky

l

x«-og?2ů2ů l

l

I-
l
l----------

Í Způso; úh'ri.hrady PTevodnim příkazem l
staverú dokladu 31.08-2020-l

I Dati.un VY;l Datum uskutečnčiní zdanit.plnění 31.08.202ů l l

-alozka
Jedn.Cena Množstvi (.elk..Cena DPFI I.

I

IFakturujeme Vám
l

:proná5em ledové plochy 8/2020I
52300.00 21% l

l

l
l

+DOKLAD---bez daně--------darr
43223.14 9076..86 52300.00 21% l

l
+-------------

------I

í K úhradě ..........-.-................-.............-...-....-.......... 523(M).00 " Kč :
l Á%a "?i(3?q;oyll I
I
l

?l

aíl<>flpr-2.rJf,';'-;), ;.?y(??'.';.',-(2,
'<JCa=iÍ-Ual='e' "'I"rL" "-T-Ť';'-":'L'Í-.
:-2!( t.'STt.':, !...«c,, h:.(?ti Q.5-j 9?jJlt'

4':9,6'. ;'., z,:=

(ceny v Kč s daní)

52300.00 1-00 x

)

I

v

?l

maclArskla t4vl') í rlÁl»i»ri írařrssra n i-m qsŤri-úin n nqŤ-:l 9nll..&&- - ? l Á - s - - 00 + +-síx» iA vvs rse-*r»lzra li l řll í raqi



1 . 6. 2021 vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-1 50JPEG (2480x3508)
,/"%

{Jt,a
("M
xi ."
Sa? =a

Faktura 120039
DAŇOVÝ DOKLAD

"o'a ' "y?S

DODAVATEL ODBERATEL

Kralupská sportovní, spol. s r-o.
Mostní 8:L2

278 0l Kralupy narJ Vltavou - Lobeček

IČO
DIČ

29021731

CZ29021731

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. Hůrka 1046

278 0í Kralupy nad Vltavou

IČO
DIČ

Í

r

14799146

CZ14799146

Bankovni účet

Variabilrí symbol
Zl:iůsob platby

203687746/0600
120039

PFevodem

Datum?vystavenÍ
Datum splatnosti
Datúrn Zdal-i. píííění

31. Cn. 2020

1S. 02. 2020

3í. Ol. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.035/2019 /ZS-LP za uživání ledové plochy
oddílem mládeže na Zímním stadionu v Kralupech nad Vltavou za mesic leden 2020.

DPH

15%

CENA

23 500,00.KČ

l)R F'laf!-ia ' -

Celkeí'n bez DPH

DPH 15 %

23 500,00 Kč

3 525,00 Kč

27 025,00 Kč

.1.,""7

flhN4t§(OUMtC' ,*
"';!í4 Q ač py '? l M
W:ÁJQ;'-f-%{pf6 Utmu)0-/

aui lr)O'xa{)l k-S Hw O CO L'-}
r-? -.b%.AE:' 9
7go-c@(í r.í ' L "'

?-3,-- SF'ORT}KRALuPY

'K'l21ufi'kN;'Sp'(Ia0'?'ll!íSplJ'i?lť'l? ,.
-:::2:-Maí:n! alž, 278 í!1. Kraluoi:

iC: 2'10 2! 731, [íl{:: CZ :

Společnosí je zapsána v obchodnírn rejstílku vedeném Měsíským soudem v Píaze oddíl C, vložka i60535.

í- M - - - í l- - - - ň í l e. Ťts v*ts l IŤ! ? Ďe*rs íi r2 lí l ri Il ř7 m l@ Q/řl ňk lá rlV/") i nFi/Wl l r:Ťtíva n i- msstů-či n n ů St-32000 0-21



í. 6. 2021 vyuctovani-mesto-cínnost-320000-20-160.JPEG (2480x3508) 'l
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Faktura 120055
DAŇOS}Ý DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostrí 812

278 0'l Ki'alupy nad Vltavou - LobečeR

ODBERATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. HČirka 1046
278 0l Kralupy nad Vltavou

r

í
JT

Á
r

J

-J
q .?

IČO
oxc

29021731

CZ29021731

1Č:O
DIČ

14799146
CZ"l4799146

8aiikovní účet
Variabilní symbol
Zpusob platby

2036B7746/0600
120055

Ptevodem

Datum vystavenÍ
Datum splatnosti
Dakum zdaíi. p{níani

Ol. 03. 2020
15. 03. 2020
Ol. 03. 2020

Fakturuieme Vám na zákLadě smlouvy č.004/2020/ZS za užívání sportovně baletního
sálu oddílem mládeže krasobruslení na Zimním stadionu v Kralupech nad Vítavou za
i'něsic březen 2020.

DPH

15o/o

CEíllA

8 000,00 KČ

W
OF! Pi:.ti;a

FMr=lC-I,r%'l'4C ;!:
'-kaů'tp«';"-:foJ) :-lr-,C'nď

I:::;,,t==: p..-
L.t/i,-iQý':s i'.< (-1«'.

IJq",'G
.'í;)c.í <sc-ír?-, I?'c '

Cel!<em bez DPH

D P 'r 115 oA

fi ', j

J ..}

í«a ! !%'!)- & .i y4 ? .1 ,,'?i.,.<) '.1. ." ) č.a'KRA-'U?Y

Kra:!Ill"Xa ;'1, OrLOVlll, !ípů:. 5 l'.0.
+Aoskr:Ťnl'r, 2n oi K.a!vpyi na6 %r:m

íc: zgo 21 7n, cíc: cz zgo .zí.jgV

8 000,00 KČ
1 200,00 Kč

9 200,00 KČ

. 7 @

Spolecnost je zapsána v obchodním rejsiřiku vedeném Městským soudem v Pí'aze oddrl C, vlo'zka lbOS3S.

h ttns ://www. s oo rto vci. mes to kra lu ov. czmles/do klad v/2 1 061vvuctova n i-mesto-ci n n ost-32000 I



2. 6. 2021 folder-2020-11-19-OO07.JPEG (2480x3508) ,r""ao' X
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tm Faktura 1200'l2
DANOVÝ DOKLAD

DODAVATEL
ODBERATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostiií 812

278 0l Ki'alupy nad Vltavoci - Lobecek

TJ KRALUPY, z.s.
sidl. HČirka 1046
278 0l Kíalupy nad Vltavou

rČo
DlC:

29021731

CZ29021731

KO

DIČ

1Á799146

CZ14799140

Bankoviií účet

Variabilní symbol
Způsob platby

203687746/0600
120012

Převodem

[:)atun-i vys{avení .
Daíum splalnos{i
Daíum zdan. plnění

oi. ox. 2020
15. Ol. 2020
Ol. Ol. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za uzíváni sportovně baletniho
sálu oddílem mládeže krasobruslení na Zimnim stadionu v Kralupech nad Vltavou za
měsíc leden 2020.

DPH

15o/o

C E N A

8 000,00 Kč

W
?,,"íl? í'l.,iil.'+.'i

Celkeín bez DPH

DPH 15 %

8 000,00 Kč

fl 200,00 Kč

9 200,00 Kč

fh"íy... b

{!Í?lsposr}vytupy

Kí.ilupiká sportovni, spo{. s r.o.
uaiíni au, 278 ai »iraiupy naa V!?

Ič:29an731,Dlč:a2902171:

)F"" VVc(-> ,.
O%,:'?a'T"J'tlPoy::,,'o""7,'::Im'u

,'Y "DK) 2 .rd 6'
$ogý

f
"':/Il f,iJ",
8b?oo

'i fia'y

Spo!ečnosl ie :rapsána v obchoónim íelsíriku vecleném Wasískym sooaem v Píaze oddil C, vlozka 'Ib053 S.

httns'//www.s nortovci . mestokra lu ov.cz/files/dokladv/2 1 23/folder-2020-11- 1 9-0007 J Pl



2. 6. 2021 vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-180JPEG (2480x3508)
/ {i,-

<. í>,
'S-

Faktura í2(»í65
DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovnÍ, spol. s r.o.
Mostrí 812

278 0l Kral?ipy nad Vltavou - Lobeček

ODBĚRATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. HŮrka 1046
278 0l Kralupy nao Vltavou

%
m řf
/

r
i

r
y

-J

w

IČO
DIČ

29021731

CZ29021731

ICO
DIČ

1479911.

CZ147991.

Bankovni účet

Variabilní syn'íbol
Zpčisob platby

203687746/0600
120165

Převodem

Datuí'r vystavenÍ
Datum Splatllosti
Datum zclaii. plnění

O1. 07. 20

15. 07. 20

O'l. 07. 20

'.m?

Fakturujeme Vám na základě smíouvy č.004/2020/ZS za uživáni sponovně baletního
sálu oddílem mládeže krasobruslení na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou za
měsíc červenec 2020.

DPI-l

lOo/o

CE

8 000,00

W
t í.,"' !::' i. a; ":, 1:') !l......"'.' s -

Celkem bez DPki

DPI-l 10 %

8 000,00
soo,oo

8 800,00 }

al

.11--Í r' 4'.'

'l ? . #"

= sÁ..- ? = a -
a? "' " I

Fi'Nv*í';c»;;i-;tvo 9;
'?Figc-TJ. b'lGl" ?

:<?eA;aC>p4 NAý)) ';Lrf'vDCt-
tiZbK'k!Afi-4L ](iť)Ca'l51 LoQi'

';'l-l'io Š':J'

y ')2 ť' -í -?ODC) -, . '-Í4""' ( -'

Společncst je zapsána v obcliodnív i eistřík?: vedeném l"lěsískí7m scu«'ern í.r Praze oddíi C, vlcžka :LC)0535.

k**vse-ll!Ir?Ňrí{I Qr»rr*rs{Iř: mrsc*tskrall Irilí Ť7]nlcclsnkl2svl9 1 ns/VVI ir:tnvi?ni-rnsstú-cinnost-3:



2. 6. 2021 vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-190.JPEG (2480x3508)
-%

j
l

'S,,
' S ?"-?'-- .. ? ? ?-?'

/!rí

Faktura í20jl3í
D)IlŇOV'ía DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovnf, spol. s r.o.
Ivlostní 812

278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček

ODBĚRATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sÍdl. HŮrka 1046

278 0l Ki'alupy nad Vltavou

j

í'
r

»
'Q

l

J ?
Í

IČO
DIČ

29021731

CZ29021731

IČO
DIČ

14799146

CZ14799146

Bankovní účet

Variabilni symboi
ZpCisob platby

203687746/0600
1201.31

Převodem

Dati-irn vysta»iení
Datum splatnosti
Datum zdan. plnění

01. 05. 2020

15. 05. 2020

Ol. 05. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za užívárí sportovně baletního
sálu oddllem mládeže krasobruslení na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou za
měsíc květen 2020.

DPH

15%

CENA

8 000,00 Kč

W
Celkem bez DPH

DPHl5o/o

8 000,00 Kč

1200,00 Kč

9 200,00 Kč

-F!NANCOy';4'r40. >
";2L'Č'r'OCTLč." hlG'?Y)

q;vQ!"=vn"I Mio'l VLT/"IrC"c

c""ív'ěksst.laaax6/ ňi?
, 'ž"?ífr:í: " T)O " 

la aa x8/ alt>
' T)ClTAa)Cc- :

s5 .?o. řr>o ,. l-c
l

I

ipOlečííOSí je ZapSána V óbCllOdnílíí l'eiSlříktl veder?éú MěSlskýríí SOUdem V PtaZB OdClíl C:. Vlozka i60535.

httos://www.soortovci .mestokralu py.cz/fi les/doklady/2 1 09/vyuctovani-m esto-cin nost-320000-20- 1 90 .J P EG 1/1



2. 6. 2021 vyuctovani-mesto-cinnost-320000-20-200.JPEG (2480x3508)
a
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iH'==
l?:
-l
Il

::?J7 í}e;,:::,"ý"'a' " ,?@44xý?
, 1.;.mofflz W . '/"'íi"i(?'l ? ó'('(7 ';" J
' mŤ

ň..

VYI)AJOVY POKLADNÍ DOKLAD

b

,h, .7)i,ý 'říloha ě.1 / Směrnice 1/2007

l -2'. ,5-.
l
7

L.Ý'lA]Y/

T.T KRALUP , z.s.
l

2a?

.ii f Text

ia i

ir
g

r

T?

cisl.

"T

l

l

l
mií určené i:ikoly jako účastník jednání
r?' íružstvai doprovod-mčastníka-duále-j:;

.(:í ,;:.r.A,4,"i:i ,i7(;'.j.i4. 0.)* "" . '? '?aění určených úkolů na akci žádnou. -. a-a i a: . . aOuí tuCCuýUll uklJm llli íll.;] Za(lNlOu

' «?-" i ?- '? , .' í uvederiou akci v souladu s platnými
ops íti"" - píeúousei ' a :? ' e uvedena v samostatném řádlai n?ze

l ú"
l

i?D--
l i:a'-' té v tabulce ,,Výpočet pfispěvku na

4 oďstavec 1. písmeno k) zákona č.
..q op i6ss: !en'

-" - K'usÍ;teč?něníc"?estybyl'jořadatelem'ÍiFFen -tento ďíípra?fřéďeYr-- -'- "
- osobní vlak, rychlik, autobus (nehodící se škrtněte)

- souhomé osobni vozidlo typ / SPZ : ? j".j",Qa;6 'í'7 ?

Bez dane Kč r
í
r
T

J Podp

KČ

- spolucesm5ící .x'

/
podpis účastníka razítko a podpís zAsmpce

V+poč-et příspěvku na vykonanou cestu:
Poznárnka: . .. . . . ..... ..... . .. . .. ... . . . . . .. .. . . . . . .... ... ...... ... . ... . ..,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,???? .

Vypočtený piispěvek byl-přezkoušen a upraven na Kě
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a, jsou pravdivé a úplné.

;,/
"" na základě?:dohody 3,00 Kč / km

0; '

Podpis prí3emce

Vyýlacéno tlne :
+hmm hí i?* t »kee)

17'nsla*:!

t ííNQ%í:,Ol.A f4
-ÝC2nD§Cl Si

O,!,
A'íS

5,;'(Qí[.l.ÍJ'-L,' j"{Qj') VLr%O'-t

" ?'? :4 ;
'3'?a.. 5(50 ,. l;c.

í

i Schválil

VyúčtovánJ upravil :
datuín a podpis

+i**rse.?iiíxnxnxr cnrsr*n»ír-i mactrsvrsii irni rylnlpqlrlrsklarlvl9W 1 n/wiictrivani-msstú-cinnost-320000-20-200.JPEG 1/1

Daturn Odjezd - pří3ezd

Mísio hod

Í"" "

Naíízený
dopravni

prosúedek

Vzdál.

17

km

""""' *

i Sazba
Kč

za i kan

JWné
a

mis!nÍ

př.eprpv.a

Stravné Nocláé ' Nutné

ve«31e3sí
výhje

Celkan

J' ;') ý3:t(: ,;,,): ..7,
.% /, 'T""""r""i J(F') Jt7- " ; j to íac'

ff '>i ."'::"
:l

/} ')

i=,:i

l l
l

v
1-u- ( :;. --J tt-t Ť& h .!šA

{)tll/ ;t -
/

/l
4 

/ ],f '?)

l
i

lf,e«ti?F

'l
l

. - ..- h. """'iiyr' ""

l

l

l l l
l

Il ll l ll

Příspěvek na dopravu celkem



2. 6. 2021 folder-2020-11-19-0001.JPEG (2480x3508)
Q

'»í

i"i
'?V»í/ 7

rr-,:,:. í;'3. -Ú -. .' a

i

i

Potvrzerí

o výplaté příjmu podle §10, ods{. 1, pism a, zákona 586/1992 Sb o danich z při%ríw ve znéni pozdelšicl".
n?A-i-;?předpisŮ

VykOnána Clrle:

?č:ME HtÁ2í(J, Rodné číslo:

ív=4 0rne.t-mí IÝX
74-i-$ [.f9' 75/

Druh příležíosíné činnosíi:

Jmeino prilemce

Bydlišlé:

Jllkib ' h!e);'eťX4

A1')'á'.-ď"ó =4i,)IF[í:Cfú,í:?

Vyplacená čásika:

Uhrady cesíovnich nákladů -

Celkem k výplaté:

G MoÁtť
iízdné.' /

s{ravrda: /

nodežné: ]

Cme,-=
/-

Mísío:

?riiemce bere na vědomi. že vyplacený pr'ijem nerí jeho plá}cem zdanén V důsledku toho ie povinen
oús+uonvaí ríriríltí 7áknn2 r- RQQ]žůůQ Qk . á.-.-I-Q - -2T: - - ? ?-- ? -poslupova( podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z přljmu ve znění pozdéjšlch;;edp;:ů-a';á"kon'ú'
souvisejícich.

4y.,rsm ka? ý@ 4'?Agi
'[

Dne'

%

l (a'pódpis plátce () podpis pt5emce

]

'.:/

27801
xč: 147991-

%xup) nad '%itav4u
44 /D!či(Žxaaydeíí-»

'F'(N'At4@,D-Uq- '?
Po;yPo«E '? sÉxrY'r

7'?? P'l %'AJ) V(,nClVM

Cž5-lu qHLí Cí,O !l,"S'-l ?01ú
i,qi C- .í) ú? ?

:3'?o . 000íilg;:-
/

htíns ://www. soortovci.mesto kralupy.cz/files/doklady/2 11 7/folder-2020-11-1 9-0001 .J P EG 1/1



2. 6. 2021 folder-2020-1í-19-0002.JPEG (2480x3508)

/
í
le '4

í

TJ KRALUPY
([)

KRASOElRUSLENí

o výplaíé přlimu podle §10, odst. 1, písm. a, zákoria 586/al992 Sb. o damch z přljmu ve zněni pozdějšich
předpisí:í

J

Potvrzerí

@;2ť

Jméno přijemce:

Bydlišiě:

Druh přiležitostné činnosti:

Vykonána dne'

?? t7av&i(2í
#/9 qWOM-- -Řl
?e -žOÝ-ff

2ntmv -?w w

[OG)V ?,o2ú

Rodné čislo:

?j

Vyplacená čás!ka:

Úhrady cesíovních nákladů -

,'j, @00, "

jlzdné: /

stravné:
/

nocležné:

d. ea9, /

Příjemce bere na vědomi, že vyplacený přijem nerí jeho plátcem zdaněn. V důsledku íoho je povinen
'pos":u'p';'vat podle zákona 'č-.58671992 Sb. o darích z přljmu ve znění pozdějších předpisí:í a zákoriů
souvisejících.

Misío: búB í p# ]-'
TJ

'/

KRALUPY
(3)

v'a b ?Si FNj
podpis p a Ú-

Celkem k výpiatě:

podpis příjemce

Dne:

Yinl"'íh'(Ť-Íft"í'NO,'
?Paďpu?, y'tď.cm
I?úvpy .N'.'ó 'u"h,l,OC(

it-joOO QjU
l) 0 7íCb

'Lo'lpp-tv< I"at'lí
l-

!cq s§

-32..oí ooO( Itc'

?;<

ht+ns'//www snúrtriw:i . m sstokralunv.cz/files/dokladv/2 11 8/folder-2020-íl- 1 9-0002.J P EG 1/1



2. 6. 2021 folder-2020-11-19-0003.JPEG (2480x3508) :í ?1

ř' »j
ITí7

Potvizení

ŤJ KRALUPY .
@

k

*
M

Vykonána dne:

Vypíačaná částka:

!Jhrgůy ces?lch ríákladčí -

g

J':'

o výpmtě pQrnu podie §1 0, odsL i, písm. a, Qkona 586/1 992 Sb. o daríích z přlJmu ve zríění ps:í41ch
p?p'Bu

d

?í're 17«,i,e/(,í
,yý) zma!iúte- At;2
? IJ"?'Y

Druh pWlažitostné ennosú
Zsceíxí / fíeú Pmúe

(i'ň'(í? 2í9?

Jmáno přtjemce:

Býdliště:

jízdné:

6travné:

nocmžnk

Calkern k <íýpt?tě:
r.om, /

Př0arng.o bara na Vkl'C?(, lba 'ď'jpbC;aďQ pr?? rlení jahCl p!átDam ž.daněrL V důSledkLl tClhO j& 9C»Vlnen- - - --- -ti.-. A ebsi<o«:sa » o daníí z tflmu ve ťěrií pozdělšlch predpísů a zákonůPři)arn?baranavědorn(,bvypmcaný pnJeml!íenjJ8n(Jpisíu;e+iíízí.imí-- - . ---- .. . - ,postupo'mtpo41ezákonaA588/í9928b.odaníŤ?zpí'qmuvezněnípozeiělšIchpředpísůazákonů '
d.

Dna:

(2
t

(l oo0/.y

ffi

Rodné číslo:

l

gíhňhrvrs'N0
'í;oapgc?'r? Hcs rrq
Iz(y:)úuP-y Ní4í)'

o«v.íi+x'r-rtlcCvk/ťcl?i??hrka?
:?>20, q'

zlf
-j

Ir**r»e a Ihínííruu erxrsrkrsíirai rnacŤrsk ra:íli Iřllí raylRlrscMnk lot4vl ")'í ů ()]Ťrslrlar-')rl':'n- ů ů -1 <)-nnn3 . IPF(i 1/1



2. 6. 2021 folder-2020-11-19-0004.JPEG (2480x3508)

-!!)

Ilížš
'?OA'JATEL

Kralupská sportovnÍ, spol. s r.o.
MOSíní 812

278 0l Kí'alupy nad Vltavou - Lobeček.

Faktura 120290
DAŇOVÝ DOKLAD

ODBERATEL

T3 KRALUPY, z.s.
sídl. Hůrka 1046

278 0l Kralupy nad Vltavou

jy.' .a=
!

[1;

#ý
IČO
DIČ

29021731
CZ29021731

IČO
DIČ

14799146

C2.14799146

BankovnÍ Ciče{

Variabilni symbol
ZpŮsob plaíby

203687746/0600
120290

PFevodem

Datum vys'avení
Datum splaínosti
Daíum zdan. plnění

01.11. 2020

15.11. 2020

C)1. 11. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za užívání sportovně baletního
sálu oddílem mládeže krasobruslení na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou za
měsíc listopad 2020.

Sleva 50% (uzavřeni sportovíšť -> Covid-í9)

DPH

10%

10%

CENA

8 000,00 Kč

-4 000,00 Kč

ffi
Q'R al-'t0lli:.'

Celkem I»ez DPH

DPH 10 %'

4 000,00 Kč

400,00 KČ

4 400,00 Kč

Rí'i.!?
'FinRl'íC-aC(p'NO %
'2o'ť D o C""T'-L % Š 's, ?

I.:eúh? N!5 kThlíO..(
ocvKxtr,sL]cca QGI lo%
?'b DOrck3o

!?'lo. br:»O,- kc-
/

ý

'1. E8oi ( ílLo'Lsl- )
íto,8go') (,""(l' O L Á ti ')

SpůlecllOSl ie =apseíí'ia '?I Oi'íCllOCiííl+íl íeiSŤřikll =Jeí'eI!em í-íěsiskyiíi SOuaem !] PíaZe ůCldil C. Vlů;;ka ló053 5.

i/folder-2020-1 1-1 9-0004.JPEG1/1



2. 6. 2021 folder-2020-11-19-0005.JPEG (2480x3508)
'!!í
'{ "YJ

Z?

tll54?
l'» '> ,q

Faktura 120184
DANOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostní 812

278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček

k

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. Hůrka 1046
278 01 Kíalupy nad Vltavou

»ODBERATEL

xČ.o
DIČ 2902al731

CZ29021731
IČO
DIČ 14799146

CZ14799146
Bankovní účet
Variabíliií symbol
ZpŮsob platby

203687746/0600
120184

Vrevodem

Datum vystaverlÍ
Datum splatnosti
Datum zdan. plnění

Ol. 08. 2020
15. 08. 2020
ox. os. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za uživáni sportovně baletríhosálu oddílem mtádeže krasobruslení na Zimrím stadionu v Kralupech nad Vltavou zaměsÍc srpen 2020.

DPH

10%

CENA

8 000.00 Kč

W
',"ií'ř i"l.,:l :

Celkem bez DPH

DPHlOo/o
8 000,00 KČ

800,00 Kč

8 800,00 Kč

,.Q]i,'7.ý3

FmQN (:otv'?'NO . -a%l'PCKff:TLL L'íedfi"Ť
Iče#l)PY i)fl9 'vtr"hlíOQ
o-svčíts(;i«l«:íx;2.(','lúr

í-. l =liítyj€ '?nqa? .??
'?.ooo,-

Spo{ečnosí je zapsána v obcho<íiiíní íe%sUiku vedeném Měslským soudem v Praze oddíl C. vložka lá0535.

ider-2020-11-19-0005.JPEG



2. 6. 2021 folder-2020-1 'I -1 9-0006.JPEG (2480x3508)
ir"i

(5ti. (7W,

&.

[:,D9«) Faktura 120036
DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVAi EL

Kralupská sportovnÍ, spol. s r.o.
MoSíní 812

278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček

ODBĚRATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. Hůrka 1046

278 0l Kralupy nad Vltavou
jJč/

íČo
DIČ

29021731

CZ29021731

íČo
DIČ

14799146

CZl4799l4b

Bankovrí účet

Variabilní symbol
ZpŮsob platby

203687745/0600
120036

Prevodem

Datum vysíavení
Datum splatnosti
Dat?irn zdan. plnění

oí. 02. 2020

is. 02. 2020

oí. 02. 2020

g'
DPH

Fakturuieme Váríí na základě smlouyy č.004/2020/ZS za užívání sportovně baletrího 15%

sálu oddllem mládeže krasobruslení na Zimnim stadionu v Kralupech nad Vítavou za
měsíc únor 2020.

CENA

8 000,00 Kč

z
W
I?;IR Pia'Li:ia

Celkem bez DPH

DPH 15 %

Ůsposv}xívtups

Kía!upská sportovrň, spííl. í í.?
í.aostrúgsz.m'nx+traíupynaúvxsšn '

l(?: 2W 21 731, Dlč: CZ.

8 000,00 Kč

1200,00 Kč

9 200,00 KČ

R;rl%

Frmr41>'vÁÍ'ŇO b
?-C'z!'Po ď 'Ilj- H ě rn
?I-t)P'7' Nl)'?ú IpT'F)UOCí

L Iwo Q..d La
}> "pPsck5 5

u@?H v'Š '« t-4
li'lKG
.32o, 000, - €?

Společnosí je zapsána v obchodnim íejsiřiku vedeném Měslským soudem v Praze oddll C, vložka 160535.

httos ://www.soortovci.m estokralu oy.cz/files/doklady/2 1 22/foldeí'-2020-11-1 9-0006.JP EG 1/1



2. 6. 2021 folder-2020-1 1-1 9-0007.JPEG (2480x3508) -'-"'l

g?
M'

&

(,21;2,,,,-,-

uiu Faktura 120012
DANOVÝ DOKLAD

DODAVATEL
ODBERATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mosmi 8í2

278 0l Ki'alupy nad Vltavoci - Lobecek

TJ KRALUPY, z.s.
sidl. Hůrka 1046
278 0l Kíalupy nad Vltavou

IČO
DIČ

29021731
CZ29021731

IČO
DIČ

14799146
CZ14799146

Bankovni i?ičet
Variabilní symbok
Způsob platby

203687746/Oó00
izooiz

Převodem

Datcim vyslaveíií .
Darun'i splaínosíi
Datum zdan. plnění

Ol. Ol. 2020
15. Ol. 2020
ox. Ol. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za uživání sportovně baletního
sálu oddílem mládeže krasobrusleni na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou za
měsíc leden 2020.

[)PH

15o/o

C E N A

8 000,00 Kč

ffi
l':lFl PlSiílí=a.

Celken'í bez DPH

DPH 15 %

8 000,00 Kč

1 200,00 Kč

9 200,00 KČ

Rííý .1

«?I5dsOFlTJKRAuJPY

Ilíalllp!ká spĎrtO'Vn!. Splll. i 1.ů
kAaiknl8l2,27!lalNralupynadVlt

iů zso zs 731, Dlč: CZ 290 2{ "

!??F/"'>M,"l:' C' cQ 'I'l .Ž?'?"P,No"':"'a"""?AY'a'cQ H::o> m'o'-C:U:Lr'i/"" "F""Lí>'u<p'8'í,'!':.?';,"('Yosm@yJs-'b'l,"""c
3,t>?g

'/ d=ca%-

Společnos( je zapsána v obchodnim rejstříku veóenéní Mč:slskym souaem v Píaze oaclil C, vlozka lííOS35.

h**rsc?irsanuuí cnrshrnrr.i mpqtrikrali inv ú'y/fims/dnkmdv/2 1 23/folder-2020-11-1 9-0007JPl



2. 6. 2021 folder-2020-11-19-OO08.JPEG (2480x3508)
Ií.

řfl -.ť4l), l
LaJl
0J.'

.-...-/

ICEDREAM s.r.o.

Za Řexou 91
5-17 0l Nachod
Česka republika

Faktura - daňový doklad

I

Ičl 02895374
oič czozsgs:izú

íel.: *420 722 90I ;'Il

email: :c(íaíeam@icedteam.cz

l
wívw.iceiiíeam.cz

Il/fA
Odberatel

TJ KRALUPY, z.s.
sidl. Húrka 1046

278 01 Kralupy nad Vlíavou
česká republika

(:'.,,au2;

illlllllllllllllllllllllllllllll
2C'200122

]
W

Ič: 14799146
Dlč: CZ14799146

l

Da}um

vys!aveni: 31012020
spla}nosíi: ía.02.2020

DUZP 3101.2020

Symbol

konstaníni: 0308
varíabilní: 2(1200122

Plaíba: Převodem

Číslo objednávky: 200l2g-UVí3

/

Banliovni úČeí Kód banky

zoío

IBAN:CZ302C)100000002000581481 '?SWIFT:FIOBCZPP
3

Fakiuíuleme Vám za rJodane. zboži či služby

OznacenÍ doóavky
F-OEA spinneí-BES'r FRÍEND
EDEA spinííeí-ALOHA
EDEA spinner-RDCK
EDEA spinneí-DIAMON0
pa=vrín > halní' česíá oošta ? Balik (lo ívíy

poČet m.j
i k's

2 ks

l ks

l kS

l kS

Cena za m.j. DPH o/o
537.19 21

537,19 21
537j9 21
sz':r,íg 21
123,97 2í

BezDPH

'?
í 074,38

537,19
537,19
123,97

DPH

112,81

225,62

112.81

112,81

26,ů3

Ceíkem

650:«H:l'
1300,00

650.0(l

650,00

150,00

ZbOži Zi:'SlóVEi až dO úplného uhíazeni majelkem dodavaíele. P(i 200;!rlené úhíadě Vám budeme účllVaí penále Ve Výši O.05 o/o Za každý
započarý den proúíún!.

@i Ac'.;5K {J l

fi

: Í i

Ť

l
l

l
l

l':a
.%.l
[D ť*!

i%$o3
'&!"XR{ .

QR F'!atba*F ?

?lEl

rl.l'lANC0CŘ-tyO 1
aco'xr'>oc?. x&re

Lpk.)P'-I N% bLTí%O(4
03- (li L( h (- Í (iVCr QSI !'{ QC

(í9'a' :b
'2::= :!l O - 'o0 0; -

Základ

2 El09,92

2 809,92

Výše DPH Celkem

S'kO,OB 3 400,00

590,08 3 4)0,CIO

p?.: bgiky jsou vh«nb hoonoi za?oumeí»i

Základni sazba

CELKEM

Celkem k úhradě:

?rOSln! Un[Rdl0 čaSlRll y dllO. uú Kč l}Il učů{ 20{Iů5B l 4(? l íO I O A larW»llnlnl sylnbolem 21)200122 íl kcwlMamn!m symbOlem 030B
C 33%í ?íaaana u Kta?shoho !Oullu v zíaúci v»ía*ovíí

Vya-aaiv=iío v í)'Illl'll! lak luísč" sh'ž M ír'okl:? vrww irhskl? c7 Srípn.í írí
'íríim(al 3íOl2(120íJ35ůz

íihvse.- rr»ínxtuí cnrssrs»rroi macÝnkrolí inv r.':rMlpclrlnklarlvl9 č ')ÁlhlSpr-9rl')(1- 11- 'í g-(l(I08J PEG



2. 1. 2021 folder-2020-11-26-OOC)1 .JPEG (2480x3508)
/

§g0
,r » l

,,<W%,,

tNS#
i!'A' a""-"?'

Faktura 120265
DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostní 812

278 0l Kralupy nad Vltavoci - LobeČek

ODBERATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. HŮrka 1046

278 0l Kralupy nad Vltavou

íČo
DIČ

29021731

CZ290217:31

IČO
DIČ

147 99146

CZ14799146

Bankovní účet

Variabiliii symbol
ZpŮsob platby

203687746/0600
120265

Převodem

Datum vystaveni
Datum splatiiosti
Datum zdaii. plnění

30. 09. 2020

15. 10. 2020
30. 09. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.027/2020/ZS-LP za užívání ledové plochy
oddílem mládeže na Zimním stadíonu v Kralupech nad Vltavou za měsíc září 2020.
Zaokrouhlení

DPH

lOo/a

10%

CENA

38 548,86 Kč

0,23Kč

R?
(:)íť řl.*L.i.x

Celkem bez DPH

DPH 10 %

38 549,09 Kč

3 854,91 Kč

42 404,00 KČ

'#Áú,.?

€íhrN'J)Ci"l'NO ť
%(:!,jY%?-(;mO«"?l'a'gA' l--uP'{- 'fíArJ W-TQbaq

'?:z J ce O .Q G l
,, 1,

'líilůcCll
(.š a.

3 ž-0, o 00, - lte-

Spolecnost 1e zapsána v obchodním rejsíříku vedeném Městským soudem v Praze oddiil C. vložka ló0535.

upV. cz/fil es/doklady/21 34/fold er-2020-11-26-000 1 . J PEG 1/1



2. 6. 2021 folder-2020-11-26-O002.JPEG (2480x3508)

? "%

,!Y
. .,;i

lJ

tl#S0
4i,
,/ . 4' .

/W i1 ."-
'aj"'. ? r?

Faktura 120245
DANOVÝ DOKLAD

k
%

DODAVATEL

Kralupská sportovnÍ, spol. s r.o.
Mostní 812

278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček

ODBERATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. HŮrka 1046

278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO
DIČ

29021731

CZ29021731

IČO
DIČ

14799146

CZL4799146

BankovnÍ Účet

Variabilní symbol
ZpČisob platby

2036B774610600
120245

Převodem

Datum vystaveni
Daíum splatnosti
Datum zdan. plnění

oi. 10. 2020

15.10. 2020

01.10. 2020

g

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za užívání sportovně baletního
sálu oddílem mládeze krasobrusl6ní na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou za

měsíc říjen 2020.

DPH

10%

CENA

8 000,00 Kč

W
Celkem I»ez DPH

DPH aLO o/o

8 000,00 Kč

800,00 KČ

8 800,00 KČ
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Společnosi je zapsána v obchodi'íni rejstřiku vedeném Mí-srskýní soudem v Praze oclclil C, vložka 100535.
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Faktura 'L2021'l
DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostní 812

278 0l Kralupy nad Vltavou - Lobeček

ODBĚRATEL

TJ KRALUPY, z.s.
sídl. Hůrka 1046

278 0'l Ki'alupy nad Vltavou

IČO
DIČ

29021731

czzgozíayaí

IČO
DIČ

14799146

CZL4799 146

Bankovni účet

Variabilni symbol
ZpŮsob platby

203687746/0600
120211

Přeyodem

Datum vystavenÍ ?
Daíum splatnosti
Datum zdaii. plněnÍ

O1. 09. 2020

15. 09. 2020

Ol. 09. 2020

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č.004/2020/ZS za už(váni spoíovně baletního
sálu oddílem mládeže krasobruslení na Zimnim stadionu v Kralupech nad Vltavou za
měsíc zářÍ 2020.

DPH

10%

CENA

8 000,00 Kč

W
" QR Pi..:: >.:?

Celkem bez DPH

DPH 10 o/o

8 000,00 Kč

BO0,00 Kč

8 800,00 KČ
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Spólečnost je ZapSána v obchodrím re%S{Fiku vedeném MěSiskýí'n srudem v Píaze Oddíl C, vlóžka 100535.

1. m estokral u py.cz/files/doklady/2 1 36/folder-2020- 1 1 -26-0003.J P EG 1/1


