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Colortech ZN s.ro.,
lČ : 49455591, se sídlem v Brně , Palackého třída 119, PSČ 612 00, zapsaná
v rejstříku, vedený m Krajský m soudem v Brno, oddíl C, vlož ka 13142,
zastoupenáJ U Dr. Miroslavem Kyprý m, jednatelem společnosti,

jako zmocnitel
(dále jen zmocnitel)

udě luje tímto
plnou moc

jako zmocně nci
(dále jen zmocně nec)

aby zmocnitele zastupoval při jednání s Mě stskou částí Praha 17, se sídlem,
Zalanského č.p. 291/12b, Praha 6, PSC 163 02 (dále jen „ Společnost“ ), ve vě ci
tý kající se Smlouvy o dílo, Č íslo smlouvy objednatele č. 2019/0324 — Uprava podlahy
v garáž ích Hasičskézbrojnice Praha 17 — Ř epy.

Zmocně nec je dále oprávně n dle okolností i k uzavření a podpisu Smlouvy o
zastoupení (případně vý hradním zastoupení) Společnosti. Dále aby použ íval vš ech
prostředků při ochraně práv a právem chráně ný ch zájmů, podával vysvě tlení a
ž ádosti vš eho druhu. Zmocně nec je dále oprávně n i ke vš em nezbytný m úkonům,
kterépovaž uje za už itečnéa nezbytné.

V Brně , dne 18. prosince 2019

Colortech Z s.r.o.
JUDr. Miroslav Kyprý
jednatel společnosti

Plnou moc v uveieném rozsa u přijímám
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JUDr. Miroslav Kyprý
jednatel společnosti

l , vn. .
Plnou moc v uve;denem roa u prıjımam

l


