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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operatnl program 

MINISTERSTVO 
PRO M(STNÍ 
ROZVOJtR 

Veřejná zakázka je součástí projektu Vybudováni nové výjezdové základny v Otrokovicích, reg. č. 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_ 120/0016283. na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 97. Výzvy .Integrovaný 
záchranný systém - Zdravotnkké záchranné služby krajů - SC 6.1 ", z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) 

PLNÁ MOC 

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. 
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
IČ 62182137 
zastoupena: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem 
(dále jen „zmocnitel"} 

tímto uděluje plnou moc 

JL 5, spol. s r. o. Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín 
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 57798 
IČ 28273176 
zastoupen: Ing. Josefem Lysoňkem 
(dále jen „zmocněnec") 

I. 

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání technického dozoru 
stavebníka při realizaci akce: 

,, Vybudováni nové výjezdové základny v Otrokovicích" 

li. 
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech správních řízeních před správními 
orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydáni potřebných povolení a rozhodnuti, podání 
žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s realizací a kolaudací výše 
uvedené akce. 

Ill. 

Zmocněnec ie na základě této plné moci oprávněn činit zeiména tato právní iednání: 

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, 
vyjádření a souhlasů v souvislosti s Výše uvedenou akcí. 
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2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele 
ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, 
podávat a pfijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně 
písemných úkonů. 

IV. 

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky 
pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených 
v souvislosti se shora uvedenou akcí. 

v. 

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen Ing. Josef Lysoněk. 

VI. 

Tato plná moc se řidí právním řádem české republiky a je možné ji kdykoli odvolat. 

Ve Zlíně, dne 10.11.2 

Zmocnitel 
JUDr. Josef Valenta, ředitel 

Ve Zlíně, dne 10.11 .2021 

Tuto plnou moc přijímám 

J 
... ... . .. /. 
Zmocněnec 
l.ng. Josef Lysoněk 
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