
  

Plná moc 
 
Já níže uvedená/ý, 
_________________________, datum narození __________, trvale bytem 
________________________________________, PSČ ______, 
(dále jen „Zmocnitel“), 

 
tímto zmocňuji 

společnost  
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČO: 
27056660  
za níž jedná: Ing. Pavel Elšík, ředitel MAS 
a dále pověření zaměstnanci: Mgr. Edita Nezvalová a Mgr. Jan Malota, přičemž zaměstnanci jsou 
oprávněni jednat za MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. každý samostatně, 
(dále jen „Zmocněnec“), 
 
k  zastupování ve věci zpracování žádosti o poskytnutí dotace do Programu výměny zdrojů tepla pro 
nízkopříjmové domácnosti Zlínského kraje a ve věci zpracování, podpisu a předložení závěrečné zprávy 
s vyúčtováním dotace včetně veškerých příloh.  
 
Zmocněnec je oprávněn mě zastupovat, jednat a provádět veškeré úkony v rámci výše uvedené žádosti 
o poskytnutí dotace a závěrečné zprávy s vyúčtováním, a to před orgány Zlínského kraje. 
 
Zmocněnec je zejména oprávněn: 
- zpracovat (ve spolupráci se zmocnitelem), předložit Zlínskému kraji žádost o poskytnutí dotace, 

včetně veškerých jejich příloh,  
- zpracovat, předložit Zlínskému kraji závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace, včetně veškerých 

příloh, 
- činit mým jménem v rámci procesu týkajícího se vyřízení výše uvedené žádosti o poskytnutí dotace 

a závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace veškerá právní jednání, včetně těch, u kterých je 
předepsána písemná forma, 

- přijímat veškeré písemnosti, které mi budou doručovány v rámci výše uvedeného procesu vyřízení 
mé žádosti o poskytnutí dotace a závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace, 

- zúčastnit se všech jednání ve shora uvedené věci, činit návrhy, námitky, žádosti, prohlášení a 
vyjádření a předkládat písemná podání. 

 
 
Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje, které budou uvedeny v žádosti o dotaci, v závěrečné zprávě a 
ve vyúčtování projektu a v doložených přílohách jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních 
následků nepravdivých prohlášení, jejichž důsledkem může být neposkytnutí dotace, případně správní 
či trestní sankce.  
 
 
Tato plná moc je udělena na dobu___________________  
 
V ________________ dne ______ 2022 
 
 
 
_____________  
Zmocnitel 
 
 
Tuto plnou moc přijímám v plném jejím rozsahu. 
 
V ________________ dne ______ 2022 
 
 
 
_____________ 
Zmocněnec 


