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PLNÁ MOC

společnost GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 O2 Kolín lll,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem

Kostkou, členem představenstva, timto

zmocňuje

Ing. Roberta Schneidera. nar. dne-. 8. 1977. bytem Podstránská 128c. 627 00 Brno —- Slatina.

reditele Závodu pozemních staveb Čechy,

lng. Miroslava Kašpara, narozeného dne . 3 1975, bytem Kostelec u Křížku 210, 251 68 Stiřín

obchodniho naměstka.

Miroslava Hlavu, narozeného dne. 10. 1963, bytem Na Výsluní 209, 503 03 Holohlavy, reditele regionu.

lng. Františka Skalu, narozeneho dne-, 12 1981. bytem Čečelovice 84, 388 O1 Blatná, ředitele regionu,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné mocii

, právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,

— zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,

pravne jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávaní nabídek a uzavrrani smluv,

— právně jednali vuči zaměstnancům zmocnitele,

jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele

a v těchto věcech aby uzavírali veskere smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpet

návrhy. podněty. žádosti. stížnosti, námitky, odvolani a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se

výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávaíi se

jich

v rámu vyše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele

vždy musí jednat lng. Robert Schneider da'le alespoň jeden z dalšich tří zmocněncu

Zmocněncr jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plne mom.

Praha dne 1. října 2018

Luděk Kostka, člen představenstva

GEOSAN GROUP a.s.  

Přijímam zmocnění:

  
lng. Robert Schneider, lng... Miroslav Kašpar. obchodni náměstek

ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

 

Miroslav Hlava, ředitel regionu lng. František Skala, ředitel regionu
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PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTl PODPlSU NA LlSTlNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Bežné čislo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu OOQ923/478/2018/C

Ja, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokat

se srdlem U Pruhonu 1516/32. 170 00 Praha 7 — Holešovice

zapsaný v seznamu advokáti: vedeném Ceskou advokátní komorou pod ev. č 12327,

prohlašup. že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v pěti (5) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim. okr. Kolin

Jehož totožnost Jsem ZJlSÍll z občanského prukazu č._vydaného Městským úřadem Kolin

dne 6 3 2012

Podepsany advokat timto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost “údaju

uvedených v teto listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praha dne 1. října 2018

 

Mgr. Daniel Thelen advokat



Doložka konverze do dokumentu obsaženého \' datové zprávě

Tento dokument. který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým Číslcm lll877702-185619-181004093008. skládající se z 2 listu. se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmcní osoby která konverzi provedla: DANIELA FRIŠOVÁ

Ill

Vystavil: Městská část Praha 7

Pracoviště: Informační centrum - Dělnická

Dělnická 44 dne 04.10.2018

 


