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_ 

ąrırısncınf 1 UŘAD 
Výpis Z registru ekonomických subjektů 

Upozornění: 
Tento výpis má pouze informativní charakter. V případě, že se domnívate, že obsahuje chyby, Sdělte, prosím, 
sve připomínky na kontaktní adresu: res-web@czso.cz. 

udaje pıatnè Ke dni; 31.10.2012 

Identifikace ekonomického subjektu 
ıúenrifikzčni čisıø (ICO): 00281238 
Obchødni fifrna; STATUTARNÍ MĚSTO DÉCIN 
Adresa Sidıa 1 mista pødnikániz Mírová nám. 1175ı5 

Dèčšn ıv-Pøøfmnhıy 
40538 Dèčin 

Okres: Děčín 

Základní charakteristiky 

Právní torma: 801 Obec nebo městská cast hlavního města Prahy 
Datum vzniku: 1.7.19?3 
Stav: 1 Subjekt bez omezení v cinnosti 
Datum zániku: 
Činnosti: 84110 Všeobecné Činnosti veřejné spravy 

829 Podpůrné cinnosti pro podnikani j. n. 

ČSÚ neodpovídá za Škodu, která by mohla vzniknout v souvislostí s neohlašenim výše uvedených údajů 
právnickými ci fyzickými osobami orgánům, které přidèlily IČO nebo prodlením při předávání podkladů 
orgánům statistiky. 

Tento výpis je neprodejıný a byl pořízen prostřednictvím internetu (http:/lwvv“.~.czso.cZ) dne: 19.11.2012.



Plná moc 
Zmocriítel 

Zinocriireí Statutární mesto Děčín Sídlo Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV Zastoiipćżii Prımatorem lng Vladislavem Raškou IČ“ 00261238 
Bank spojeiii' Komerční banka a S. pobočka Dècín. Č ú 223431/0100 

Zmoc nènec 

Zmocriériec F2ENOMIA_ a S 
Sid/O Příkop 6 602 OO Brno Zasíoupeii Jirinou Nepalovoui předsedkyní představenstva id 483913537 
Dić CZ48391302 
Bank Spojení HVB Bank Czech Republic as . Č L'i. 4505720140700 Zápis v OR' Krajský Soud v Bi'nè_ oddíl B, vložka Č. 3930 

Zmocnitel uděluje zmocnenci plnou moc k zastoupení za účelem zpracování nabidky pojištění, zprostředkování sjednání rozšíření, případné přepracování pojistných smluv mezi zri-ıoonıteiem a pojiŠt'ovrıou a k dalšímu veškeré-mu styku S pojišťovnou Zmocnénec není oprávněn podepisovat pojistné smlouvy 

Zmocnènec a zmocnitel se Zavazují vzájemné chránit své Obchodní tajemství a nezneużívat poznatků získaných na zaklade této plné moci a to ani prostřednictvím dalších osob Zmocnènec se zavazuje že podklady. informace a materialy, které od Zmocniteie získá. bude využívat pouze pro potřebu pojištěni 
Tato plna moc vpíném rozsahu nahrazuje veškeré dříve udèlene plne moci týkající se Zprostředkování správy pojištěni nebo likvidace pojistných událostí 

\ . V Dëčínè dne 29 srpna 2006 
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Zmocnitel 

Plnou moc přijímáme


