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Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě
NíŽe uvedeného dne' měsíce a roku uzavÍe|y smluvní strany:

obec Herink, zastoupená starostou obce Karlem Zemanem
Do Višňovky 28,25l 01 Herink

sí-c|lo:

IC: 00640140
kontaktní e-mail:podatelna@obecherink'cz, kontaktní tel' číslo:602608889
(dále jen jako "obec ")
a

obchodní spoIečnost
FARE INVBST, a.s.

Praha 10 - Petrovice, Faradayova 238, PSČ 10900, zapsaná u Městského soudu vPraze pod
značkou B lI292 zastoupená nazákladěplné moci Mgr. Barborou Melčovou
9gis9y9u
IC:27624072
kontaktní e-mail: melcova@icloud'com, gcba@centtum'cz,kontaktní tel. číslo:777659624
(dále jen ,'Investor")
tento

dodatek č. 1 k plánovací smlouvě (dále jen ,,dodatek,,)

Členek I.

obec a Investor uzavřeli dne 19' 1,2016 Plánovací smlouvu týkajícíse vybudování
infrastruktury pro uzemi označenéjako ''lokalita Sluneěná stráň II''.

Clánek II.

1, Smluvní strany

se dohodly na tom, že Investor není povinen vybudovat plynovod tak, jak je
specifikováno v ěl. III. odst' 1 písm' e) Plánovací smiouvy.

l

.

Článek IIl.
Smluvní strany se dohodly , Že je Investor oprávněn postavit na pozemku parc. č,. 307l41
tzv,
"vzorový dům'' před vydáním kolaudačního rozLodnutí (sóuhlasu) na Komunikaci či
jakoukoliv její první část (ve smyslu časovém). Pro tento pozemek
tedy neplatí ustanovení
č]. V. odst. 23 Plánovací smlouvy'
Čtánek IV.

I

Smluvní strany se dohodly, Že pokud Investor (případně přímo kupujícíněkterého pozemku
ve vyše uvedené lokalitě / úvěrujícíbanka, kupujícího)uhradí obci část druhé části
Strana I (celkem 2)
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V Herinku dne: 3'

Obec
Karel Zeman
starosta obce

FARE INV EST

a's.
moct
plné
zastouPena na základě
Mgr. B arborou Melčovout

moc
Příloha č' 1: Plná

2)
Strarna 2 (oelkem

PLNÁ MoC
FARE INVBST, a.s., [Č: 216240]2, se sídlem Praha 10 - Petrovice, Faradayova
238, PSČ l0900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemv Praze, oddíl
Společnost

B, vloŽka l|292, za niŽjedná člen představenstva Michael Volavka,

zmocňuje
slečnu Mgr. Barboru Melčovou, dat' nar. l5'9.1988, bytem Mánesova 81216,120 00 Praha
2, aby společnost a mne jako člena představenstva V plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení
zastupovala a jménern společrrosti za ni činila veškerá právní jednání včetně těch, která

vyŽadují ze zétkona zvláštní plnou rnoc. Zejména aby v rámci této plné moci vykonávala
veškerá jednání, podepisovala písemnosti, přijímala doručovanépísemnosti, podávala návrhy
a Žádosti, uzavira|a smíry a narovnán i, uznávala uplatněné nároky, vzdáva|a se nároků,
podávala opravné prostředky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala,

jejich plnění potvrzovala.

Zmocněnkyně je oprávněna zastupovat spoleěnost a mne jako ělena představenstva
při jednání s finančními úřady' správou sociálního zabezpečení,zdravotními pojišťovnami,
celními úřady jakoŽ i ostatními orgáIry státní správy'
Zmocnitel bere na vědomí, Že zmocněnkyně je oprávněna si ustanovit za sebe zástupce a
pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby kaŽdý z nich jednal samostatně.

V Praze dne
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FARE INVEST,

a.s.

Michael Volavka

ělen představenstva

Plnou moc přijímám a dále zmocňuji

arbora

