Příloha č. 2
PLNÁ MOC
Obec:
IČO:
Sídlo:
Zastoupené:

Staré Křečany
00261653
407 61 Staré Křečany
Františkem Moravcem, starostou města

tímto zmocňuje společnost:
EKO Servis Varnsdorf a.s.
IČ:
25042149
DIČ:
CZ25042149
Sídlo:
Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1150
Zastoupený:
Miroslavem Pražákem – ředitel společnosti , na základě plné moci
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.

Staré Křečany, dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za zmocnitele:

___________________
František Moravec
Starosta obce

Výše uvedené zmocnění přijímám:

___________________
Miroslav Pražák
Ředitel společnosti

