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Pane jednateli,

do dnešnÍho dne jsem čeka| na Vaše p|nění usnesení v VH ze dne 12.12,2017, co máte zajistit' Tentokrát to
popíši' je|ikoŽ jste se mě pta| dopisem ze dne 18..1.2018' co máte připravit na námi dohodnuté jednání, které se
mě|o uskutečnit22.1.2018. Na tento dopis jsem reagova|dne 19..t ,2018,Že,,Vy jste jednate|em spo|ečnosti
Vče|po, spo|. s r.o. a Vy nej|épe víte, co máte na dohodnuté jednání ve smys|u VH ze dne 12.12.2017 nachystat,
je|ikoŽ je tam uloženo jednate|i NEPRODLENĚ zajistit.,. Na naše spo|ečné jednání v pondě|í dne 22.1.2018 v 8.00
hodin jste neby| připraven, nebylo nic nachystáno a na moje 4 otázky, co jsem se ptal, by|o odpovězeno, Že bude
vyřešeno v pátek 26.1'2018,

1. otázka: vjakém stavu se nachází spo|eěnost k dnešnímu dni - prob|émy' odpovědě| jste, že budu seznámen
v pátek 26.1.2018,

2. Sm|ouvy s partnery v obchodním styku Vče|po, spol. s r.o. verzus (ednotlivé
organizace) _ odpovědě| jste' Že budu seznámen v pátek 26.1.2018

3. Soudní spory s kým a jak se vyvíjí - svs' M|LA apod. budu seznámen v pátek 26.1.2018

4. Kaufland Sm|ouva - sp|átkový ka|endář - budu seznámen v pátek 26,1,2018,

TakŽe jednání v pondě|í 22,1.2018 vyš|o Úp|ně na prázdno a jednate| nep|ní usnesenÍ Va|né hromady z
12.12.2017 a já jsem ztrati| ve|kou část svého drahoceného času v den 22'1,2018,

Ted' Vám ještě opíši usnesení zYH 12.12'20,t7: bod g) ukládá jednate|i zajistit neprodleně inventury majetku
spo|eěnosti, účtů závazků a poh|edávek, sm|uv a případně dalších agend, a to za přítomnosti nového nabyvate|e
a auditora, ve vztahu ke schválenému zájemci projevit součinnost, seznámit jej se stavem spo|ečnosti' ,,To|iko
text, co se uk|ádá jednate|í... Dne 25.1.2018 jsem Vám odpo|edne vo|a| oh|edně upřesnění hodiny zahž4ení
spo|ečného jednání dne 26.1 ,2018, jak by|o spo|ečně odsouh|aseno a potvzeno dne 22.1.20,|8. Dostal jsem od
Vás odpověd', že jednání rušíte, Že máte jiné jednání a Že do 12'00 hodin dne 26'1.2018 obdrŽím vše písemně.
Do ,12'00 hodin d|e Vašeho s|ibu jste nic nepos|a|, první zmínka přiš|a odpo|edne ve 14 hodin. K mému údivu
přiš|a sice zpráva o ce|kovém stavu Vče|po, spo|' s r.o., v závorce ( stručná zpráva\, a|e neodpovída|a naší
dohodě a co je to hlavní, vůbec nep|ní Usnesení VH Vče|po z 12'12.2017, jak je u|oŽeno jednate|i. Na zprávě je
Váš podpis a datum 24.1 .2018. Tato zpráva, kterou jste mi pos|a| by|a sepsána dne 7 ,8,2017 a Vámi podepsána
pro jednání na ČSV.

TakŽe pane jednate|i, toto mne h|uboce uráŽi a Vaše jednáníje k mé osobě sprosté. Nejenom, že jste odvo|a|
jednání z 26J.2018 a lha| jste mi, Že vše před|oŽíte písemně, a|e Vy lŽete mé osobě znovu, že podáváte nějakou
zprávu, která je s datem 24'1 ,2018 a má říkat souěasný stav k 24' 1 .2018, zase |Žete, zpráva ze srpna 2017 ' opé|
dokazujete mé osobě, Že na Vás není spo|eh' Toto již de|ší dobu dokazujete i da|ším |idem, Že na funkcijednate|e
nemáte co dě|at. Závěrem Vás znovu kategoricky Žádám o svo|ání schůzky k nap|nění usnesení VH Vče|po ze
dne 12'12.2017. kde bod g) uk|ádá jednate|i .
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