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KUPNÍ SMLOUVA
1. Smluvní strany
1.1 Prodávající:
PS Sprint s.r.o.
Pražská 733, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČ: 27521125, DIČ: czz7521125
zastoupená p. Petrem Stýblem, jednatelem sp'ol.
zapsaná V OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 23884
Bankovní spoj ení:
E—mail:

na strane je ne

a e jen pro avaj1c1

1.2 Kupujici:

Městská část Praha-Libuš
Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DIČ: cz-00231142
Bankovní spoj ení:
na straně druhé (dále jen kupující)

2. Definice

Zboží znamená kolový nakladač — specifikace požadovaných parametrů je v Příloze č. 1 této smlouvy +
kompletní dokumentace zboží, zaškolení.

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvyje dodávka těchto zařízení: — víz Příloha č. 1 této smlouvy
0 Nový čelní kolový nakladač schválený a způsobilý pro provoz na komunikacích v ČR s
technickým průkazem (COC listem)
. Technická specifikace zařízení: viz. Příloha č. 1 této smlouvy
Příslušenství:

0
.

lžíce s drapákem (vypalované zuby ploché)
paletizační vidle — nízký rám

'

sněhová radlice

2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy aZadávací
dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, V nejvyšší jakosti
poskytované výrobcem. Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání
a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými
atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání. Zboží, nesmí být zatíženo
žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či
faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání
žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
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3. Na základě prodejní nabídky ze dne 14. 11. 2017, která je nedílnou součástí této kupní Smlouvy
se
prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku 3 této Smlouvy a po uhrazení
celkové ceny na něj převést vlastnická práva k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu
za podmínek v této Smlouvě stanovených. Součástí předmětu plnění podle této Smlouvy je vlastní
dodání věci (stroje), a uvedení do provozu, nezbytné zaškolení obsluhy a průvodní dokumentace včetně
návodu k obsluze V českém jazyce, záruční list, předávací protokol a ES prohlášení o shodě

5 CE prohlášením. Nedodržení jakosti a kvality je podstatným porušením smlouvy, které umožňuje
odstoupení od smlouvy.

4. Cena za předmět smlouvy

572 700,— Kč (slovy: pětsetsedmdesátdvatisícsedmsetkorunčeských)
K ceně bude připočtena DPH 21%.
5. Místo plnění

Místem plnění zakázky je Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

AU.)

N—

6. Dodací podmínky

Termín dodání je maximálně 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání zařízení, a to nejpozději 48 hodin
před realizací vlastní dodávky, na mail:
Kupující je povinen převzít pouze nepoškozené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.
. Prodávající se zavazuje v místě dodávky uvedeném v bodu 5 zaškolit obsluhu.
. Prodávající se zavazuje na všech úkonech týkajících se tohoto smluvního vztahu včetně
faktur
uvádět číslo kupní smlouvy, ke zboží bude přiložen dodací list.

U)

7. Platební podmínky

. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu — faktury je oboustranně podepsaný předávací protokol.
Podmínkou pro potvrzení tohoto protokolu kupujícím je uvedení věci nebo zařízení do provozu
v bezporuchovém chodu, zaškolení obsluhy a předání technické dokumentace.
Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu.
Splatnost daňového dokladu bude stanovena do 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení.
Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat náležitosti, které jsou
stanoveny obecně závaznými předpisy.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující V prodlení se svým peněžitým závazkem

podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši 0,05% (pět setin
procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním díla v termínu
podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši 0,05% (pět setin
procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.

Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.
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9. Záruční a reklamační podmínky

Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického
zpracování Zboží, 0 vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho
specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, Zboží bude plně funkční

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za dodané Zboží dle této Smlouvy (dále jen „Záruční doba“)
V rozsahu 24 měsíců nebo 1000 provozních hodin stroje (registrovaných počítadlem provozních hodin),
cokoliv nastane dříve ode dne od data předání Zboží.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V
případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla
celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím
nebo ode dne, kdy Kupující aProdávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným

způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.
Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně V
rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
Záruka podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží
způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu snávodem kpoužití a
údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to
bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí

být zasláno Prodávajícímu písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem na
kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy
Prodávající je povinen ve lhůtě do tří pracovních dnů započít s odstraněním vady, která byla
Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „Vytčená vada“). Jestliže je Vytčená vada
opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv
vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění
Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
Jestliže je Vytčená vada neopravitelné, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění
Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od
Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn
požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému
používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své
volby.
10. Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O
jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení
Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k

odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené V průběhu
Záruční doby bezplatně.
11. Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců
tohoto článku Smlouvy (dále jen „Odstranění vady“) bude provedeno ktomu odborně způsobilými a

řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých
oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady
postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k

řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen
postupovat v souladu s požadavky ainstrukcemi Kupujícího a v souladu sjemu známými zájmy
Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně
odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou aProdávající není zbaven
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jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy aKupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv
vyplývajících ze Smlouvy.
12. Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 9. Odst. 8
Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) Pracovních dní ode dne jejího
oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží
o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího,
kdykoli o to Kupující požádá.
13. Po dobu odstraňování Vytčené vady, kdy doba odstraňování přesáhne 7 pracovních dnů, se Prodávající

zavazuje zajistit a Kupujícímu předat V osmý pracovní den náhradní stroj obdobných parametrů jako má
Zboží 'a to po dobu trvání Záruční doby.
14. Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat

Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené
vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud
Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen

odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů. V případě, že
opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 9
odst. Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k
reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle
předchozí věty.
15. Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má

se za to, že Vytčené vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní
ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své
volby. Ustanoveními této Smlouvy nej sou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží

vyplývající mu z občanského zákoníku čijiných právních předpisů.
16. Je-li dodáním Zboží 5 vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad
zboží podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným
způsobem je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží 5 vadami:
17. Prodávající se zavazuje zajistit náhradní díly na dodané zařízení nejméně po dobu 10 let od předání

předmětu plnění.
18. Zajistit servis V místě dodání, případně v servisním středisku v sídle prodávajícího.

10. Zánik smlouvy v důsledku prodlení
Nedodá—li prodávající zboží v termínu uvedeném v článku 5. této smlouvy, dochází tímto datem V souladu s
§ 1980 občanského zákoníku kzániku smlouvy a nastávají tytéž účinky, jako by kupující od smlouvy
odstoupil.

ll. Ostatni ujednání
Prodávající ani kupující nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za druhou smluvní stranou, vzniklou na základě této
smlouvy.

Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody smluvních
stran.
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12. Závěrečná ujednání
1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1.

2.

Smlouvu je možné měnit formou dodatků za oboustranného odsouhlasení smluvními stranami.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, každá prodávající strana obdrží 1 vyhotovení
Smlouvy a kupující strana dvě vyhotovení smlouvy.
Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákoníkem \! platném znění.

4.

6

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

8

a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš
Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady Městské části Praha-Libuš č. 276 ze dne 20. 11.
2017.

Výaml'ulrlbllf/l/ldne'líl/l/L/LO/ltí/

V

Šéf/hf

...........................

dne...;./‘.§f.'.//.Ip.{//%

Prodá

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Cenová nabídka

Příloha č. 3: Usnesení RMC č. 276 ze dne 20.11.2018
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Příloha č. 1 - Specifikace zakázky

Technická specifikace
Zboží

Popis

Druh vozidla
Nový čelní kolový nakladač schválený a způsobilý pro
provoz na komunikacích v ČR s technickým průkazem

(COC listem)
Motor a výkon
min. zdvihový objem cm3

1ks

000

3200

ana

min. výkon

36,8kW/50hp

0/20

max. ot./min.
počet válců
chlazení

2650
4 (řadový)
vodní

ano
ano
ano

hydroměníč

£21212.
%
gm
Ono
0m
ang
ano

Pohon a hydraulika
hydropohon
pohon obou náprav
pohon na 4 kola
převodovka /automatická s reversem
ovládání ramene 4 směr. Joystikem
hydraulické rychloupínací zařízení
sekce přídavný okruh hydtauliky/4ks rychlospojek
1/ hydraulické rychloupínací zařízení [ zařízení pro

uchycení různého přídavného zařízení pomocí
hydraulického systému, ovládaného z kabiny řidiče)
2/ rozvod dalších dvou hydraulických okruhů pro
přídavné hydraulické zařízení vyvedených na předním
rameni stroje (2x2 ks rychlospojek)
Brzdy a řízení
řízení

Úno

kloubové - hydraulické

07,0

poloměr zatáčení

1: 35°

Goo

pojezdové stupně
Brzdy a řízení

2 vpřed, 2 vzad
(inc
bubnové , okruh na 4 kola, brzdový posilovač,
ruční kotoučová brzda umístěna na zadní
hnací hřídeli
0/70

přední náprava

Rozměry pneumatik
pneumatiky roz.

Rozměry stroje (dx c"; r)
max. výška

r

pevná

0,,0

20,5/70-16

ana

Jáva ! A?!“ „léna/mu
2 600 mm

ano

2500 mm
338 cm

gm;

lžíce se zuby na šrouby

0,5m3 - 1,3m3

26:19

max. povolené zatížení
maximální zatížení

1 400 kg
1 600 kg

(mo
0,10

minimální výška
minimální výška zdvihu v čepu lžíce

Kabina
kabina bude uzavřená včetně vodního topení
Ono

Požadovaná výbava stroje
dálkový a potkávací světlomet
přední obrysová svítilna
směrová světla přední
směrová světla zadní
brzdová světla zadní
výstražné světlo - maják

GDL)

am
omg
Ona
0/70
67m]

klakson
Ono

signalizace couvání

Ono

osvětlení kabiny
pracovm’ osvětlení - přední

0/10

pracovní osvětlení- zadni

000

ukazatel počtu motohodin
ukazatel napětí V

arm

ukazatel teploty hydr. oleje

Ono

ukazatel paliva

ano

ukazatel teploty vody

ano

ukazatel tlaku
polohovací sloupek řízení

ano
0/70

ano

ano

Příslušenství nad rámec základního vybavení
Lžíce s drapákem (vypalované zuby ploché)
paletizačnívidle - nízký rám
Sněhová radlice šípová

1ks
1ks

g„o
0/10

1ks

ans

sněhová radlice musí být kompaktní s dodaným

nakladačem

0’70

čelní připojení
QUO

plynule stavitelná podpěrná kola

ano

úhel natočení -30°

ana

-0 —+ 30°

připojení na dva hydraulické okruhy

amo

standartní provedení závěsu kat. 1N - Závěs nakladač

ano

břit PRYŽ

ano

plynule stavitelná kola
odpružení břitu

Ono
Ona

sněhová radlice bude dodána s CE prohlášením a štítkem

0’70

výrobce, vše ve stavu způsobilém pro provoz na

komunikacích v ČR s technickým průkazem

,

KRYCÍ LIST NABÍDKY
l

Příloha č. 2 v zv
„Dodávka kolového nakladače“

Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodnífirma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
.

PS sprint s.r.o.

Pražská 733
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

s.r.o.

Výpis 2 OR vedeného u

Krajský soud v Hradci Králové
oddíl C, vložka 23884

lČ

27521125

DIČ

c227521125

Bankovm’ spojem’ a číslo účtu

Fax

E-mail

Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Petr Stýblo

Cenová nabídka uchazeče:

Nabídková cena v Kč bez DPH

572.700,-

Kč

Celková nabídková cena v Kč s DPH

692.967;

Kč

V Pardubicích, dne 14.11.2017

Petr Stýblo, je
* osoba oprávněna ke smluvním úkonům nebo podepisovat na základě zvlášt

PS isprint s.r.o.

.

Pražská 733

K?: 27521125

53002 Pardubice v

*

orc: CZ27521125

česká republika

:EI-E “gg

Wax" *“

Společnost je registrovaná u OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddil C, vložka 23884

Vystavená nabídka

NV17227
Odběratel
.v,

Městska cast Praha-Libuš

Platba:

Libušská 35/200
14200 Praha

Doprava:

Česká republika

Datum

IČ: 00231142

vystavení: 14.11.2017

DIČ: c200231142

Konečný příjemce

e-mail:

platnost do: 28.02.2018

tel.:
Městská část Praha-Libuš

W...—

Libušská 35/200
14200 Praha

Česká republika

_Označení dodávky

Katalog .

Kolový nakladač SCHMIDT 1610

SCH1610

Palenzačni VIdIe

VSG

Lžíce s drapákem

LZD

1,00 ks

Sněhová radlice šípová

SR-M

1 00 ks

Sazba

Základ

Počet m_j.

DPH

,

Cena za m. j.

Sazba

Základ

DPH

Celkem

1,00 ks

451 000.00

21 %

451 000.00

94 710,00

545 710.00

1,00 ks

14 000.00

21 %

14 000.00

2 940.00

34 000.00

21 %

34 000 00

7 140 00

73 700 00

21 %

73 700 00

15 477 00

Celkem

0 %

0.00

snížená 10 %

0.00

0.00

0.00

0.00

snížená

15 %

0.00

0,00

0.00 i

základni 21 %

572 700.00

120 26700

692 967,001

CELKEM

572 700. 00

120 267,00

692 967,00

,

Sleva v %:

0,00
.r =* '

Celkem 5 DPH-

692 9570° 'FŠ.ŠÍ

Cena slmjeje uvedena vč. ovládáníjoyslickem, hydraulického chhioupinaclho zařizení s chhiospojkami pro upevněn! dalš/ho hydraulického

pracovního nářadi, nakládacl lžíce a pneu 20, 5/70- 16.
Ke stroji bude vydán Technický průkaz zvláštního motorového vozidla (SPZ).

Technická specifikace:
vaoznl hmotnost: 3400 kg
Nosnost: 1400/1600 kg
Rozměry (d x š x v): 5400 x 1850 x 2600mm
Výkon motoru: 36,8 kW (50 hp)
Výška zdvihu v čepu lžíce: 338 cm

Automatická převodovka
Náhon na obě dvě nápravy - 4x4, pojezd s rave/sem

Plynule hydraulické kloubové řízenl
Uzavřená vyhřlvaná kabina

Signalizace pI'I couvání

Razltko a podpis

Zpracováno systémem Money 53

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY
276/2017
Jednání R ze dne

20. 11. 2017

Hlasování o usnesení

pro

proti

4

O

Přítomno

j

5

.— i

Azd ržel se

Usnesení

1

]

Podpisy

zástupce starostv

Založeno na ň

21. 11. 2017

starosta

Založila

_

dne

Rada městské—gdm Praha-Libuš:

]. schvaluje Rozhodnutí 0 výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku „Dodávka kolového nakladače “ s dodavatelem PS Sprint
s.r.o., IČ: 27521125. Pražská 733. 530 02. Pardubice zapsaná v

obchodním

rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. oddíl C. vložka 23884
a to v souladu se z rávou o hodnocení nabídek.
2. pověřuje starostu
podpisem tohoto Rozhodnutí, které je
nedílnou součástí t
o usnesení,

3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci
veřejné zakázky,
4. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „DodáVka kolového nakladače“
s dodavatelem PS Sprint s.r.o.. IČ: 27521125, Pražská 733. 530 02. Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
oddíl C, vložka 23884, za cenu 692 967: Kč včetně DPH.

5. pověřuje pana starostu

podpisem této smlouvy, která je

nedílnou součástí tohoto usneseni.
6. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené
ke smlouvě o dodávku s dodavatelem díla „Dodávka kolového nakladače“

pro
toho

které jsou nedílnou součástí
.

7. pověřuje starostu _ podpisem těchto plných mocí.
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