
PLNÁ r.10C 

Městská část Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48, IČO:
00063797 (dále jen "Zakladatel"), tímto uděluje plnou moc

společnosti Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář
se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 24682098

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 165725

(dále jen "Zmocněnkyně")

aby zastupovala Zakladatele a činila za něj veškeré kroky a právní jednání a podepisovala
za něj dokumenty v souvislosti se založením akciové společnosti Osmá správa majetku a
služeb a.s., jejíž (i) sídlo bude Praha, (ii) předmět podnikání bude ostraha majetku a osob;
projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; technicko-organizační činnost
v oblasti požární ochrany; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, (iii) jediným společníkem bude Zakladatel
(100% podíl), přičemž jeho vklad bude 12 000 000 Kč, (iv) společnost bude mít dualistický
systém vnitřní kontroly, (v) představenstvo bude mít jednoho (1) člena, kdy prvním členem
představenstva bude Ing. Bc. Jiří Eliáš, •• __ _ 
.. který bude oprávněn jednat za společnost samostatně, (vi) dozorčí rada bude mít tři (3)
členy, kdy prvními členy dozorčí rady budou Vladislav, ~K~o~pa:I~, :::::::::::-::=ii===::-:~~: Radomír Nepil, •, a Ota Martinec, •••••••••

-. (vii) základní kapitál bude ve výši 12000000 Kč, (viii) společnost vydá 6 kusů
kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč každá, správcem vkladu bude
ve stanovách určen Zakladatel a vklad bude v plné výši splacen do 1 měsíce ode dne
založení společnosti, nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního
rejstříku (dále jen "Společnost").

Zmocněnkyně je oprávněna na základě této plné moci zejména (i) sepsat stanovy
Společnosti ve formě notářského zápisu, (ji) zastupovat Zakladatele ve vztahu ke třetím
osobám v souvislosti se založením Společnosti, a (iii) činit jakákoliv další jednání v rámci
výše uvedeného rozsahu plné moci, které může Zmocněnkyně podle svého uvážení
považovat za vhodné nebo nezbytné.

Zmocněnkyně je oprávněna udělit substituční plnou moc další osobě.

V Praze dne 2015----- 

Městská část Praha 8

[ověřený podpis]


