PLNÁ

MOC

Společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, IČ:42194920,
(dále také jako „Společnost"), jednající členy představenstva Společnosti uděluje následující plnou moc
oblastnímu manažerovi Pavlu Strnadovi.
Společnost a podepisovat jménem Společnosti v následujících věcech:

xxx, je oprávněn jednat za

I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích
II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:
a) jednat a podepisovat:
• při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
• při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery
b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
• korespondence Společnosti
• dodavatelské smlouvy
• nájemní smlouvy
• kupni smlouvy
• ostatní obchodnř smlouvy
• nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
• vnitřní předpisy Společnosti
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních
s následujícími omezeními:
a) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. II, nikoliv na dobu neurčitou, může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 2.000.000,- Kč,
b) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. II. na dobu neurčitou může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plněni v částce 1.000.000,- Kč ročně.
Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započítávají i smluvní pokuty.
Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci s tím, že při uzavření
obchodních smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujícím rozsahu:
a) při uzavíráni obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše
hodnoty plnění v částce 250.000,- Kč,
b) při uzavírání obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty
plnění v částce 150.000,- Kč ročně,
c) při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízení v rozsahu závazku maximálně do výše
hodnoty plnění v částce 250.000,- Kč u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou
závazek maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150.000,- Kč ročně.

,>

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání, zcizování
nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.
Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu
seznámen s organizačními směrnicemi platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen
Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.
V Hradci Králové dne

.2021

Příloha č. 1
SEZNAM ODPADŮ
. -i* i . i • [ _=' : :
Katalog.

Charakter odpadu:
Název odpadu

číslo

Využitelný odpad
Zbytkový odpad

Třídící sleva
se uplatňuje?
ANO

/NE

Technologický odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

využitelný odpad

ANO

20 03 07

Objemný odpad

využitelný odpad

NE

20 03 02

Odpad z tržišť

využitelný odpad

NE

20 03 03

Uliční smetky

využitelný odpad

NE

Příloha č. 2
PLNA MOC
Město Rakovník
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník, IČ 244309, DIČ: CZ00244309
č.ú. 510051100/0300 vedeném u ČSOB
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou města
dále jen zmocnitel
tímto zmocňuje společnost:
Marius Pedersen a.s.
IČ / DIČ:
42194920 / CZ42194920
Sídlo:
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 389
Zastoupená:
Pavel Strnad, oblastní manažer na základě plné moci
dále jen zmocněnec
k tomu, aby:
-

zastoupila zmocnitele při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, u provozovatelů skládek jakožto plátců poplatku za ukládání odpadů
na skládku, na jimiž provozované skládky bude zmocněnec předávat k uložení
komunální odpad splňující podmínky podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, s výjimkou nebezpečných odpadů, jehož původcem je zmocnitel a který
od zmocnitele zmocněnec přebírá a bude přebírat do vlastnictví na základě
samostatného smluvního vztahu uzavřeného mezi zmocněncem a zmocnitelem;

-

jménem zmocnitele předávala provozovatelům skládek, u nichž bude v zastoupení
zmocnitele uplatňovat nárok podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
doklady a/nebo informace nezbytné k řádnému zpracování a podání vyúčtování
poplatku za ukládání odpadů na skládku ve formě a struktuře určené správcem
poplatku, a to zejména informace a podklady o původci, druhu a hmotnosti odpadu a
o uplatnění nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

-

svým jménem a na účet zmocnitele (nepřímé zastoupení) nebo jménem a na účet
zmocnitele (přímé zastoupení) hradila provozovatelům skládek, na něž bude
zmocněnec předávat k uložení odpad, jehož původcem je zmocnitel, poplatek za
ukládání odpadů na skládku, který od zmocnitele vybere, a provedla vypořádání
případného přeplatku či nedoplatku na poplatku;

-

zmocnitele dále zastoupila při dalších nezbytných souvisejících jednáních.

V Rakovníku dne 22.3.2021

Za zmocnitele

Výše uvedené zmocnění přijímám:

