
Přistoupení ubytovatele
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k Rámcové smlouvě o zajištění ubytování ze dne 29. 3. 2022

.z”" Obchodní firma/Název oprávněné osoby:

Společnost U dvojice s.r.o.

Sídlo: Ulice Praha 21, Újezd nad Lesy, Poličanská 1487

Město Praha PSČ 19016

IČO 03542751 DIČ CZ03542751

Jednající Josef Uhlíř na základě plné moci

Korespondenční adresa: U dvojice s.r.o. Olešná 24, 592 31 Nové Město na Moravě.

(dále jen „Ubytovatel“)

Ubytovatel tímto Přistoupením k Rámcové smlouvě o zajištění ubytování ze dne 29. 3. 2022 
(dále jen „Rámcová smlouva“) dává nabídku na ubytování pro účel a za podmínek vyjádřených 
v Rámcové smlouvě, vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě a 
zavazuje se stanovené podmínky dodržovat. Ubytovatel tedy tímto bez výhrad přistupuje 
k výše uvedené Rámcové smlouvě, se kterou byl řádně seznámen, a to se všemi právy a 
povinnostmi, které má z uvedené smlouvy Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 
Jihlava.

Specifikace nabízeného ubytovacího zařízení (název a adresa ubytovacího zařízení, nabízená 
ubytovací kapacita, identifikace provozovatele, kontaktní údaje) a případně další doplňující 
informace tvoří přílohu tohoto Přistoupení.

V Jihlavě dne

V--

dne

Za Kraj Vysočina 
Mgt. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman Kraje Vysočina

Za ubytovatele
Josef Uhlíř Ha základě plné moci 
jednatele

Kroj Vysočina
1882/57, 586 0 sNaa



222pprihac Přistoupení k Rámcové smlouvě o ubytování - Specifikace nabízeného 
ubytovacího zařízení

Poznámka:
Adky 18 až 26 vyplňujte pomocí slov „ANO" a „NE".

1 Kraj ' Kraj Vysočina

42 Okres Žďár nad Sázavou

35: ORP Žďár nad Sázavou

4 Název zařízení Penzion U dvojice - BUDOVA

51 Adresa Olešná 25, 59231 Nové Město na Moravě

.6: GPS (WGS84) 49.5473715 16.1255004

7 Majitel (subjekt) U dvojice s.r.o.

8 IČ 03542751

9 Kontaktní osoba Josef Uhlíř

10 Mobilní telefon +420608928273, +420776260580

11 E-mail info@penzionudvojice.cz

12 Typ ubytování Penzion

13 Počet pokojů 6

14 Kapacita celková 24

15 Kapacita k dispozici 10

16 K dispozici od 08. 03. 2022

17 K dispozici do 31.12. 2022

18 WC na pokoji NE

19 Sprcha na pokoji NE

20 Kuchyň na pokoji NE

21 Bezbariérové pokoje NE

22 Možnost stravování ANO

23 Možnost společného vaření ANO

24 Internet ANO

25 Možnost mít psa/kočku NE

26 Parkoviště ANO

27 Poznámka Velká samostatná zahrada, dětské hříště, fotbalové 
hřiště



GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná, k právním úkonům plně způsobilá osoba, paní Martina Prokešová, datum narození 
28.8.1963, rodné Číslo 6358280588, bytem Tábor, Hlinice 17, PSČ 390 02 okr. Tábor, jako jediný jednatel 
společnosti U dvojice s.r.o. se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, identifikační číslo 
03542751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 233363 
(dále jen „Zmocnitel")

zmocňuji tímto

pana Josefa Uhlíře, narozen dne 1,10.1968, trvale bytem Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, 
okr. Tábor, jako zmocněnou osobu firmy U dvojice s.r.o. se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 
16 Praha 9, identifikační číslo 03542751 (dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby mě v plném rozsahu zastupoval pří jednáních s právnickými či fyzickými osobami z ČR i ze 
zahraničí, tak i se všemi úřady státní správy (např. OÚ, MU, Magistrát, Katastrální úřad, Stavební úřad, 

__ ____ SSSZ, a td.), pojišťovny, banky, soudyna všech úrovnich, atd. Bez jakýchkoliv omezení činil veškeré 
právní Či obchodní úkony za mě mým jménem (jménem jednatele) kromě těch, které vyžadují ze zákona 
nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc. Dále uděluji, bez jakýchkoliv 
omezení právo podepisovat mým jménem všechny typy obchodních Či jiných smluv a dokumentů a 
právních listin.

Předmětná plná moc uděluje zmocněnci právo zcela samostatně jednat ve všech obchodních věcech (viz 
rozsah předmětu podnikání společnosti U dvojice s.r.o.) v rámci obchodního styku s třetí osobou, a to jak 
s právnickou tak i fyzickou (z ČR i ze zahraničí) pro společnost U dvojice s.r.o. se sídlem Poličanská 1487, 
Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, identifikační Číslo 03542751. Plná moc uděluje zmocněnci právo 
samostatně jednat za společnost U dvojice s.r.o., činit různé nabídky, vystavovat objednávky, faktury, či 
jiné účetní doklady, uzavírat všechny druhy obchodních smluv, realizovat nákup Či prodej movitých či 
nemovitých věcí, vymáhat pohledávky této společnosti, které má, nebo budu mít za třetí osobou.

Tuto plnou moc uděluji na dobu neurčitou, tj. na dobu potřebnou pro realizaci konkrétního úkolu čí 
dlouhodobého pracovního, Či obchodního zadání, jenž je uděleno nadepsanému zmocněnci v rámci 
společnosti společnosti U dvojice s.r.o. se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, 
identifikační Číslo 03542751.

V Táboře dne 18.6.2019

Martina Prokešová, jednatel U dvojice s.r.o.




