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PROTOKOL Z JEDNANI

Nížeuvedenéhodne, měsÍcea rokuproběhlojednánímezítěmitoučastníky:
z.s..
1. Českýsvaz vče|ařů.

tČo:oo++gegg

Křemencova8
11524 Prahal
za svazjednáMgr.JarmilaMachová,předsedkynoČsv
a
2. Petr Vydra
tČo ll+llo+l
Kounicova13/69
602 oo Brno- Žabovřesky
Předmětiednání:
Vče|po,
Předmětemjednáníje závaznédohodnutípodmínekprodejeobchodníspolečnosti
spol.s r.o.,lC: 46981853,se síd|emobora 108,679 01 obora, panuPetruVydrovi,a to na
výborua UKK Ceskéhosvazu
zák|aděa v souladus Usnesenímze zasedáníRepub|ikového
vcelařú,
z.s',ze dne 25' a 26' 11.2a17'
závaznědohodlyna tomtopostupu:
Stranyse v otázce prodejespolečnostiVčelpo
4. 12' 2017do 11' 12.2017:
1 . od pondě|Í
a

a

a

t'lčelpo
proběhnouve společnosti
L,osku,
inventury,
a to:'',eškeýchsut.ovin,
qýrobků
výrobků,
včelařských
a ostatních
obalovéhomateriálu,medů,medoqých
pi"odávané
potřeba kosmetikyv oboře nacházejících
spoiečnosti
i
se v prostorách
tímskladyLhotaRapotinaa Třebětín
mimoprostorymyš|eno
inventuravcelařsképrodejnyv Praze,Křemencova8
komp|etní
rnajetku
i nernovitého
movltého
dále bude provedenainventuraveškeréhc
inventuravšechzávazkŮa poh|edávekspo|ečnostiVče|po

Petr Vydra si vyhrazuje právo, aby se shora uvedenýchinventurjakoáo člen
inventurní
komisezúěastni|
nezávislýoctborník
{soudnízna|ecz oboru),kteým bucle
t'/čelpo,
Za iédnéprcvedeníshora uvedenýchinventurodpovídájednate!společnost!
pan Miros|avKovář
je ii. i2.2a17
Přecipokiácianý
termínukoněení
inventur

2. Pře'isedkyncČsv z.s., Pv,igi..
JarmiiaMachovádá|e zajistí,Že od 4. 12,20i7 bude
zamezenjakýko|ivvstuppanaJana Smídado prostorspolečnosti
Včelpo.
Termín:ihned
s platností
do převoduspolečnosti

3' Učastníci
tohoto orďoko|use dále dohod|ina tom' Že nejoozděiido 13. 12, 2017
bude ve spo|uprácis vybranýmnotářem vypracován notářský zápis sm|ouvyo
převodu 100o/o
obchodníhopodíluna spo|ečnosti
Vče|po,jehožnabyvate|embude
Petr Vydra a současněs nímkupnÍsm|ouvatéŽformou notářskéhozápisu, jeiímž
předmětem bude převod v|astnickéhopráva ke všemnemovitýmvěcem (resp.
pozemkům),
tvořícím
komp|exní
areá|společnostiVče|po
v obciobora na B|anensku.
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právok nim
Vcelpouživáke svépodnikate|ské
spo|ečnost
činnosti,
ačkoliv
vlastnické
ná|eŽiv doběpodpisutohotoprotoko|u
Čsvz.s.
tohotoprotokolu
se dále dohod|ina tom,že si v rámcir4ýše
uvedeného
Účastníci

orocesu nrodeje obchodní snolečnostiVče|oo ooskvtnou maximální možnou
součinnost
tak,aby se Petr Vydrastal v souladus předchozímodstavcemv|astníkem
obchodnihopodíluna spo|ečnosti
Vče|poještědo konce roku2017 a současně,aby
převodnísmlouvy k pozemkůmv areá|u
do této doby by|y podepsány přís|ušné
společnosti-Včelpo
věcem movitým,či nemovitýmve
na oboře, případněk da|ším
práva k přís|ušnému
vlastnictví
CSV z.s., a taképodán návrh na vk|adv|astnického
l./ ^L ^ ^L-j.l
r \qlqět|al|

^a-,
. .'.:- J,,
|lI l |u u| quu.

V rámci rnýše
uvedenésoučinnosti
se ČSVz.s.,taktéŽzavazujeo chystanémprodeji
peněŽní
spo|eěnosti Vče|po informovat
ústav, kteý je zástavním věřite|em
k nemovitýmvěcem v areá|uspo|ečnosti
Vče|pona oboře a zjistit,zda je k převodu
práva na předmětnýchzástavách(resp pozemcíchve vlastnictví
vlastnického
CSV
z.s.,)vyŽadovánsouhlaszástavníhověřite|e.

oSTATNí:

V Prazedne4. ,, ,f/,
/

""rrry*{M

z.s.,
Českýsvaz vče|ařů,
Mgr.JarmilaMachová
předsedkyně

