
Odesílatel: Zeman Robert Ing. Bc. <rzeman@mupt.cz>

Komu: info@pismenka.cz

Datum: 05/26/2011 11:10 odp.

Předmět: Re: Vydání knih k JNN - překlady

Milane, děkuji za informaci.

Zdraví RZ

P.S. Díky za mail od p. Pátera Lišky.

From: Info Písmenka [mailto:info@pismenka.cz]
To: Zeman Robert Ing. Bc. [mailto:rzeman@mupt.cz]
Cc: "Pašek Karel Ing." [mailto:kpasek@mupt.cz], "'Malý Martin Ing.'" [mailto:mmaly@mupt.cz]
Sent: Thu, 26 May 2011 21:09:17 +0200
Subject: Re: Vydání knih k JNN - překlady

Roberte

je to položka nazvaná "P řeklady k propagačním materiálům a knihám JNN 200 let"
- paní Tesařová fakturovala částku 30 000
- pan Štemberk fakturoval částku 65 300
celkem 95 300
základ daně: 100 000 + 20 % dph = 120 000 Kč

Zeman Robert Ing. Bc. napsal(a):

Ahoj Milane,
 
díky za informace i ústní doplnění. Mám na Tebe prosbu, je možné prosím z logiky informace o subdodávkách
a Tvém fakturačním zastřešení sdělit výše vyplacených částek jednotlivým překladatelům? Resp. rozúčtovat
částku 120 tisíc?
 
Díky za info.
 
Ing. Bc. Robert Zeman
místostarosta města

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.mupt.cz, www.prachatice.eu
tel.: +420 388607534
fax: +420 388313567

 

From: Info Písmenka [mailto:info@pismenka.cz]
Sent: Wednesday, May 25, 2011 10:07 PM
To: Zeman Robert Ing. Bc.
Cc: 'Dolejšková Jiřina'; "Pašek Karel Ing."; "'Malý Martin Ing.'"
Subject: Re: Vydání knih k JNN - překlady
 
Roberte

Webmail | Kerio Connect 7.4.3 https://mail.mupt.cz/webmail/mailView.php?desktop=mailView.php&fo...

1 z 3 13.11.2012 18:01



- faktury na překlady sice máte ode mě, ale všechny německé zpracovával Josef Štemberk a anglické paní
Tesařová - jak to bylo nasmlouvané s odborem kultury. Já to na přání fakturačně zastřešoval.
- korektury ode mě dostáváte podle toho, jak a kdy se vyjadřují patřiční korektoři - tedy J. Štemberk, paní
Tesařová, děkan Liška a redaktor R. Štemberková
- česká životopisná kniha je děkanem Liškou schválená a posílám tiskové pdf
- fotografická kniha - dnes došlo k dalším úpravám v úvodním českém textu děkanem Liškou - zaneseno a
opět zasláno ke kontrole
- anglicko-německá verze životopisné knihy - dnes se aktualizují popisky fotek a posílám data k další
korektuře

uvědomuji si, že je to hektické, ale já dělám grafickou úpravu a opravuji (a opravuji a opravuji), co je při
korekturách shledáno - a odpovědní redaktoři dávají konečný souhlas k tisku, nikoliv já

kdyby něco, tak prosím volej 777 136 232
mm

Zeman Robert Ing. Bc. napsal(a):
Ahoj Milane,
 
 
 
prosím o urychlené písemné potvrzení, že překlady, které jsi pro nás zpracoval – viz obj. č. 79 z 1.6.2010
odboru kultury,  která byla uhrazena oproti Tvé faktuře č . 402010 z roku 2010 na začátku září 2010,  jsou
v pořádku.
 
Knihy musí být zítra dány do tisku a chci mít jistotu, že je zde vše v pořádku.
 
Důvodem mého emailu je skutečnost, že poslední korektury jsme od Tebe obdrželi v pondělí 23.5.2011.
 
Prosím o odpověď dnes, pokud ji neobdržím, považuji vše za vyřízené a knihy se začnou tisknout.. To víš, je
to nyní hektické.
 
Díky a měj se hezky.
 
Robert Zeman
Ing. Bc. Robert Zeman
místostarosta města

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.mupt.cz, www.prachatice.eu
tel.: +420 388607534
fax: +420 388313567

 

__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 6149 (20110524) __________

Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.

http://www.eset.cz
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__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 6156 (20110526) __________

Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.

http://www.eset.cz
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