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Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

  

 

Poskytnutí informací týkajících se všech platných smluv uzavřených mezi statutárním městem 

České Budějovice a společnostmi VERBA PLUS s.r.o., IČ 25162365, BS MEDIA s.r.o., IČ 

28126025, a VERBA PLAKÁT s.r.o., IČ 26078414. Součástí uvedené žádosti byl rovněž požadavek 

na poskytnutí informací týkajících se objednávek na dodávky výrobků nebo poskytnutí služeb, které 

statutární město České Budějovice požadovalo od výše uvedených společností v kalendářních letech 

2015 a 2016, a to včetně uvedení obsahu takové objednávky a dodávky a její hodnoty 

 
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že statutární město České Budějovice má aktuálně platné a 

účinné tři smlouvy se společností VERBA PLUS s.r.o. (č. 2008001682, č. 2013001991, č. 2015000855), 

přičemž ani jedna ze smluv nebyla k dnešnímu dni žádnou ze smluvních stran vypovězena. Kopie těchto 

smluv Vám povinný subjekt zasílá jako přílohu této odpovědi. 

 

Zároveň byly ze strany statutárního města České Budějovice v období od 1. 1. 2015 dosud vůči společnosti 

VERBA PLUS s.r.o. uskutečněny níže uvedené objednávky: 
 

č. objednávky 

(Agendio)  částka v Kč věcný obsah faktury 

OBJ/1040/2015/022 5 050,00 výlep plakátů na akci Radniční bál 2015 

OBJ/1040/2015/044 5 050,00 výlep plakátů na akci Dny slovenské kultury 2015 

OBJ/1040/2015/012 2 756,00 výlep plakátů na akci Masopust 2015 

OBJ/1040/2015/139 8 500,00 výlep plakátů na akci Múzy na vodě 2015 

OBJ/1040/2015/293 8 911,00    výlep plakátů na koncert Gospelové Vánoce 2015 

OBJ/1040/2015/316 6 795,00    výlep plakátů s motivem Vánoce ve městě 2015 

OBJ/1040/2015/229 3 744,00    výlep plakátů na koncert Lenky Filipové 2015 v KD Slavie   

OBJ/1040/2015/282 31 992,00    

výlep plakátů na koncerty KD Vltava 2015 - Supergroup, 

Visací zámek, Sto zvířat, Argema 

OBJ/1040/2015/314 4 404,00    

výlep plakátů na koncert Vladimíra Mišíka 2015 v KD 

Vltava 

OBJ/1040/2016/027 5 130,00    výlep plakátů na akci Dny slovenské kultury 2016 

OBJ/1040/2016/011 3 146,00 výlep plakátů na akci Masopust 2016 

OBJ/1040/2016/124 9 438,00 výlep plakátů na akci Múzy na vodě 2016 

OBJ/1040/2016/282 16 404,00 

výlep plakátů pro KD Vltava ( akce Jakub Kohák, koncert 

Pink Floyd revival 

OBJ/1040/2016/281 14 201,00 výlep plakátů na koncert Gospelové Vánoce 2016 

OBJ/1040/2016/289 7 696,00 výlep plakátů s motivem Vánoce ve městě 2016 

 

   

Na základě příkazní smlouvy o zajištění činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění 

(výstavní prostor města), byly prostřednictvím jejího kurátora v dotazovaném období vůči společnosti 

VERBA PLUS s.r.o. uskutečněny následující objednávky: 

 

č. objednávky 

(Dům umění)  částka v Kč věcný obsah faktury 

46/15 3 398,00 výlep plakátů k výstavě Jörg Sasse v Domě umění 

65/15 3 398,00 výlep plakátů k výstavě Anja Manfredi v Domě umění 

66/15 3 398,00 výlep plakátů k výstavě RCR Architecture v Domě umění 
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226/15 6 795,00 výlep plakátů k výstavě Jaromír Novotný v Domě umění 

228/15 3 398,00 výlep plakátů k výstavě Pokoje v Domě umění 

229/15 3 398,00    

výlep plakátů k výstavě Pezo von Elrichshausen v Domě 

umění 

227/15 3 398,00    výlep plakátů k výstavě Denisa Lehotská v Domě umění 

86/16 3 398,00    výlep plakátů k výstavě Marte Marte v Domě umění 

87/16 3 398,00    výlep plakátů k výstavě Václav Cígler v Domě umění 

137/16 6 795,00    výlep plakátů k výstavě Sean Scully v Domě umění 

190/16 6 795,00    výlep plakátů k výstavě Ant. Kratochvíl v Domě umění 

212/16 7 639,00 výlep plakátů k výstavě Caruso St. John v Domě umění 

  

 


