MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ PŘEDNÍ KOPANINA

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA _ PŘEDNÍ KOPANINA
K PADESÁTNÍKU 10, 164 00, tel.-fax.: 220 950 016, tel.: 220
950 701

e—mail: tajemnik@prednik0panina.cz

Č.j.:
MCPPK 00447/2017

Váš dopis zn.:

V Praze dne:
21.6. 2017

Dne 21.6. 2017 ÚMČ Praha — Přední Kopanina Vaší žádost 0 poskytnutí informa
ce podle
zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zaslání všech smluv o umístění nerekla
mních zařízení
včetně příloha a uzavřených dodatků, které měla naše městská část uzavřené se společno
stí
Eltodo-Cítelum s.r.o.
Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám požadovaný dokument.

S pozdravem

/[/
Mgr. Petr Vokáč
tajemník UMC Praha _ Přední Kopanina

Příloha: Smlouva o výpůjčce

TRADE CENTRE PRAHA

PLNÁ MOC
TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ: 120 00
IČO: 0040 9316; DlČ: C200409316
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze spisová značka B43
zastoupená lng. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím
místopředsedou představenstva
(dále také ijen „zmocnitel“ nebo „TCP“)

Beranem,

MBA,

vsouladu se substitučnim oprávněním uvedeným v plné moci ze dne 23. 12. 2016, udělené

zmocniteli hlavním městem Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, lČO 00064581,

zmocňuje
COST CONTROL s.r.o.
se sídlem Sámova 410/28, 101 00 Praha 10

lČO 24290106; DIČ CZ24290106
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 193426
zastoupená Mgr. Hynkem Vlasem, jednatelem
(dále také i jen „zmocněnec“),

aby zastupovala a jednala za zmocnitele před právnickými i fyzickými osobami, v souladu
s„Rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro zajištění vybraných činnosti souvisejících se
správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy“ ev.č. TCP: 13/17/40,
uzavřenou dne 10.1.2017 (dále jen „Rámcová smlouva“), jejímž předmětem je závazek zmocněnce
zajišťovat pro zmocnitele poradenství a služby, a to v souvislosti se zajištěním vybraných činností
souvisejících se správou a provozem veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy a souvisejícími
záležitostmi, které se TCP zavázala zajistit pro hl.m. Prahu (dále jen „HMP“), na základě Příkazní
smlouvy č. ev.č. HMP: PRK/83/04/O26346/2016 a ev.č. TCP: 573/16/99, uzavřené dne
27.12.2016

mezi TCP a HMP, a to v souladu s vystavenou objednávkou zejména:

I. Zajišťování agendy nereklamních doplňků a dalších zařízení, umístěných či napojenýc
h na
zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy, a to včetně všech jednání se smluvními
partnery, potřebných pro uzavření smluv o umístění těchto zařízení, a následnou přípravu
smluvních dokumentů k podpisu. Toto zmocnění nezahrnuje podepisování předmětných smluv;
2. a dále činit i další úkony související, ato v souladu s Rámcovou smlouvou.
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TRADE CENTRE PRAHA

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím
svých statutárních orgánů, jakož i zmocněnými zaměstnanci, popř. i těmi zaměstnanci, u nichž je to,
vzhledem kjejich pracovnímu zařazení obvyklé (§ 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Tato plná moc plati ode dne jejiho podpisu po dobu účinnosti Rámcové smlouvy.
V Praze 28. února 2017

Za zmocnitele:

! ......... Í ................... '............
lng. Robert Plavec
předseda představenstva
TRADE CENTRE PRAHA as.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
mc: cznnaoasw 1c.- 00409316
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lng. Jiří/Beran, MBA
místopředseda představenstva
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Za zmocněnce:
Zmocnění přijímám:
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Mor. Hynek Vlas
jednatel
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