Městský úřad v Trutnově
Mgr. lvan Adamec - starosta
Bc' Zdeněk Nýdr|e - tajemník
S|ovanské nám.

5410L

1.65

Trutnov

V Trutnově ] '

1'1,'

201'I

Vážený pane starosto, vážený pane tajemníku,
d|e rozhodnutí č|enskéschůze místníorganizace Čsso v Trutnově se na Vás obracím s požadavkem

na zařazení odvo|ánímístostarostky

Ing. Hany Horynové z funkce místostarostky formou

samostatného bodu jednání na p|ánovaném příštímzasedání ZM dne 12.12.2011-, a to nejen mým
jménem, aIe i jménem kIubu zastupite|ů zvoIenýchza Čsso. rua našivýzvu k rezignaci na funkci

místostarostky ze dne 17. 9.201.1' reagova|a odmítnutím, které odůvodňova|a tím, že závazek /d|uh/
vznik| před jejím majetkovým vstupem do firmy jejího bratra Zdeňka Soumara. Je tristní, jest|iže
osoba působícívefunkci místostarostky již řadu |et a ZastupujícínašeMěsto Trutnov Ve statutárních
orgánech v několika obchodních spo|ečnostech vůbec nechápe, že i nový v|astník firmy zodpovídá za
závazky i poh|edávky firmy bez oh|edu na dobu jejich vzniku a že zodpovídá za jmenování vhodných

osob do funkce jednate|e, aby chod firmy by| řádně zabezpečen.

Děkuji zavyřízení a jsem s pozdravem

MUDr. Pave| Trpák

- zastupitel

za CSSD

Pří|ohy:

1',Výzva k regignaci na funkcimístostarostkyTrutnova ze dne 17.9.201'1', včetně pří|oh

-

podk|ad 4c2 pro jednáníZM dne 27.6,201'1o odepsání nevymahate|né poh|edávky,
notářský zápis C 2040 + sm|ouva o převodu obchodnÍho podí|u ze dne 1.'8'201.1',
2. odpověd'MUDr. Trpákovi zas|aná dne 23.9.2011 místostarostkou Ing. Horynovou

.

3. Přípis JUDr.

BIanky Mourové ze dne 18.4.201.1'

4. E-mai|ová korespondence oh|edně přípisu JUDr. Mourové
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Yéňený pane,

a pana tajemníka MěÚ se na Vás obracím s žádostío doplnění
20II a
písemného materiáiu pro jednáni Zastupitelstva města Trutnova zaslaného dne 7 ' listopadu
zaŤazer'i sancstatného
doruČenéhocine t0. iistopáou zaii ' V tornto píserntiéi,r materiálu požadujete
prosince 2011 bodu na příštíjednání Zasfipitelstva města Trutnova připravovaného na den 12.
r,yplývá' že by jeho
odvo1ání místostarostky Ing' Hany Horynové. Z obsahu Vašeho materiálu
z pověření pana starosty

přílohou mělo být:
1. Yýzvak rezignaci na funkci místostarosty ze dne I7 .9.2011, včetně příloh
2, odpověď MUDr. Trpákovi zas\aná dne 23,9.201 1 místostarostkou Ing Horynovou.
BohuŽe1 v tomto písemném materiálu tyto avizované přílohy nejsou obsaženy.
je třeba
Dle článku 3 odst. 2 poslední věta Jednacího řádu Zastupitelstva města Trutnova
i4 dnů před
písemnémateriály určenépro jednání zastupitelstva předložit na MěÚ nejpozději
jednacího řádu
plá,'ovan;Ím dnem připravovaného zasedání' Dle článku 3 odst. 4 tohoto
pr.anaaáné písemnémateriály musí být zpracovány tak, aby umožnily členůmzastupitelstva
po soudit problematiku.
komplexně
^
qiše
Z uiedených áůvodůsi Vás dovoluji poŽádat o doplnění Vašeho písemného materiálu o
uvedené avizov ané přílohy'
S pozdravem
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Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí odboru

telefon:499803llI
bankovní spojeni:KB

Íax: 499 803 103

Trutnov, č,ú. t24 601/0100

e.mail : ooda Íe lna(d'Írutn
IC: 002 78 360
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Y6žený pan
Mgr. Leoš KŤemenský
vedoucí správního odboru
MěU Trutnov
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov

V Trutnově 25. listooadu

2011

Yážený pane vedoucí,
dle Vašeho přípisu ze dne 21. listopadu 2011 zasi|ám tímto v písemnépodobě poŽadované
materiály k jednání Zastupitelstva města Ttutnova dne I2.I2.2011 k samostatnému bodu
jednání - odvolání Ing. Hany Horynové z funkce místostarostky.
S pozdravem

MUDr. Pavel Trpák - zastupitel za Čssp

Přílohy:
1'.Výzva k regignaci na funkci místostarostky Trutnova ze dne 17.9'201'1', včetně příloh
- podk|ad 4c2 pro jednáníZM dne 27.6.201'1" o odepsání nevymahate|né poh|edávky,
- notářský zápis C 2040 + smIouva o převodu obchodního podí|u ze dne 1''8'zo,J'.J',
2. odpověd,MUDr. Trpákovi zas|aná dne 23.9.2011 místostarostkou Ing. Horynovou
3' Přípis JUDr. BIanky Mourové ze dne 18'4'zo1.1.
4. E-mai|ová korespondence ohledně přípisu JUDr. Mourové

5. DopisMUDr.Trpákazedne7.1'L.20I1.nastarostuMgr.|vanaAdamcea
NýdrIeho
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o převodu obchodního podílu

j

ri Ing. Hanou HoÍynŮ-.rŮÉ| iodné či=Ic 53 53 23/.J1il, Ily|.t::m Trut.lo-,,' Hcrni Fiedmésti' V Domcich č...:- I?gI
2} splLečnr:sti Šrt:Čer:t-rlr Omezcn1im s náZ\.=:T1 ohcnoclrrj. firm.1',. Zd.eněk.
5cuma:, spol , s r.ír' '' se sÍdlern v Trutnc''rě, K:akoltl.ršovrt náltr
Č.p. I2L-l, identifikaČní r]ísfo 4fi5 36 43B. jc.timŽ -jrnénen jecna
; eilnal *l Zrl*nČk SoLtrrtar. rodné čis1o 49 0Z l3,/059, trlra]-Ým pob.,vt.em
]rlrtnori, S1ovanské nám' č'p' 165,
jako FřEvod+í
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Zdeň}.lcm lor.tmerem.I rocné čís]o 49
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Trut:.ror.l . SIova:rské nám- Č-p. b5.

jak,: n a b y v a t e I e

t2 L3/05!, trtraJ-ýrr.
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j= pccle výpisu z obc|rcdniho rejstřirrr veil*lré_
til F'raj*rftý6 soudem r,- Hraací HráIorié. r.rtlcliILl C, r,l-ožkl/ 204il, Si]'CLečníkem a t-edy i r'Iast:riker:L cbchr:dr:iLo podíI; spc-=čnosti s ruáením Om*_
zcným s náZvem obchodní fírrny ,. Zdeněk So.Jrl.at, -rpol. :; '[-c. '. se si*
dlei: rr Trut.nově. Hrakorrlšovo r:ám. Č.p. I?J, identiji}lačrrí Čj.sLo
465 06 43B' 5e základnÍn kapitá1em 120.Ú!i],cŮ KČ, slorly: jerlrr'r sl'-r.r
ivacet. L.l-sic korun českýlh - Tt-c. Hatta Str::yncvá má \r obclrcdn1 re jstří]'..
ŘI c
ve vý'š: t0-Ccc.ŮD HČ. s1ovy: devadesáL risir ktt:'.l:l
f!1-{ -.*^j'ilts/ d I- -.'..]d
českýcii a celý- s,lůj vk] ari ná .splacell.
l'rr51. Iinna Horyno.u-á
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SpoleČrrost s rr':čerr'j.rr i;ittezeným s ltázt.{:m o}:rhccini ii:my,, Zdeněk
t.rtrmlr. qn'r] s E'o- .' je poo}e výpisu z obchodniho.re1StŤiktl v*tjtr:é\^ T{-=iclrr.m ..-iudem v ]Iradci Králové, orltjj].: f,, vl oŽky 2040, za.us'i.lú.
jako spoler]nik a tedy i v-astník ohchodr-ího pocl11u spo]-*čnosti 5 ruČenímŮmÉ'zenÍ[T.s iláevÉn obchrclní firnr1' ,, Zde:rék Scumar. spt.rl .s r.Ú. '.
s= sídlen v .Tr'uLnově. Krdkcno'Ěovo nám. č.p. 120, iclentíťíkačrríČis}o
465 06 43B, Se základním iiápi:á]=rn 12|.c00.0Ů Kč. slovy: jeclrro s[-t:
dvacet tisíc; k,:'run českých. SpoleČnu.st má v oL'rc;hcdrrí rejstřik.r zapsán
r.klad vc výšr 3C.000'c0 KČ, s1ovy: třicet tísic kotun Českých.l celý
vrlad je zapsán -Iako splac=rr-
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l']a zák]aeě st-luh-l.asu ua-né hronLady spoLe11:'r t]SL.. ji r|.lČenj'lrr {rmeÍe:rým
s ttJ-.ZvCÍťtrrbctrlirJrrí firrn1'., Zd=nčk Soumar, spo1. s r.il. '. Ze {i.nC 1. B'
2ÚLl:
_ 1ng. ||ana Hrrynotrá ceIý svů; obchodrrí podí1. tD --le cel1' za:sa:rý

vklac dr.illcho*itíhcl :ejst.řiktr,

;Ú :t. částklr 90.0il0.lŮ KČ, sJt.lr''.-';
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devac=sát tis1C ko.r|]n ť:eskýlh,
'Spo-l cČncrst S IllČenímcmez€nýr'L S náZr.-en cbchodní frrmy ,, Zrieněk
-- t -i éLIIJĎLll!y
Soumar/ SFoI. 5 E.o. .. ceIý cJ:lhr.'dnl pr:dÍ l. trr -J L- r:urJ
vkLad do oj:cht.rtjn.i.ho ]:el.5třÍ]c.u. tc ]e Částkr-l 30 000,0[ k',1 rl nrrr;.
třic=t trsic korttn českých'
př*..'ác. oba ;:ezťrp.Laině ne jínoL.l ŮS':lt:tl a tc Edcňk..t Sonnarovi. ktery!
ola LvL t: oitr:|rirdri i podi I-y od převodců přr1iná.

-

-
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Lrc zapsári tohoto přer.odu do obchodnílrc
Soumar evidovár v o.bchodrrírn rejs1-Ťi ku jak.o

tltllt ve výĚi 120 ' 3D0,00 HČ. který je spla.en

ro jc}ř
i r-urrrj'
nrli nri
I

i krr l:u'J e Z ccn č k
.scc-=čníks '"'r.ia_

TV,

spo1eČnos|-r nastái'ajÍ -r.iČr ní úČ:nky
převodu obcho.lníro poclí1u. Úrini<y z této smLCuvv vůt':j l-'ř'e;'i;rr oscl*-ám
n;Sť'ánr]U DO
ri'rllili'Ťen'1
zrněny v oh;chodrím Iejstříku .J Krajskehc stuclu
r'l
v Hradcí ]iráIotl.é.
]]neltt dor.r.lčerrítÉta srnlou:rlY

v.
Zdeněk soumar pIŮh'ašuje, Že přistup.rje ke spoIei:*rrsk* 5rlr.i.iruvrj
spt;.t.ečlrost.i s rráZvtIT. o}rchcclni iirmy ,, Zdeněk SournarJ sF']i. s r.o'

V Trut:rově rlrLe 1. E- 2011
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IiŮcle s''rého prohJášenÍ k právnírn ťkonr"rrn znůsobiIá, kierá prokázaIa sl-o;i
l.oroŽnost plat.nýrr. úředn1m pIůkaZeln *

a na zák1adě jej:}:o prohIášeni 5 j' bylo clo notářskeha zápis"r. sepsánc
.-.]

toto

rozhodnutí spoleěníka

z a p r v é ; Ing. Hana Horynová prohlašu-1 e, Ť'e 1e spŮIĚČnikťnlS'Jolečn.:'_
sti s r'.rčenim omezeným s názvem olrchoc]rrí ťírmy- ,' Zdeněk SŮuIťtai. spoI . .s r . o . .' se sírllem v Trutnově. Hrakoirrrš o-;o nán
ň.p. ']'20, identifikačni čis1o 4É5}É438. ktcr'á je eapsána r'o}rchodirirn rej_
střÍku' vederré}ro Krajs.''ýrr. roudell v Hradci Krá].otrá' .'r Dddí1u 'l , ve v}ož._
.
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204t't.

Ing. Hani] Horynol'áprohlašuje. Že 1a'ro ilalši spclcřnik
druhé;
je'l
spcIeĚnost'i
o}:chocjrriln r.ejsLřiku zapsira Same :atŮ spo1eČnc:sL. Lt je
spcI*Čr,os: s ručení:nomazenýn s názuem obr-:l-rcr:lni f irrrr1r
lr..lnn.ik Ínttn.'= r, spcl . s I. o . .. se srd].em v Trt:tno''rě , ts.ra}:onošorro nám
c.p. 120' identi.iikaČlrÍČislo 465 06 438
Dále p:ohlašuje. Ž'e spoleČrrr:st t:eruá Žádného jiliého spolcčnÍko 7apsanÉh.} i.o ohci:crcniho re.: s Lriku - Ea

za
Ing. Hana ttcryrLov á proh1.ršu j e, že podl+ ustan'rvenÍ
třetí:
ner:.; s.oo1eč-o.st- - _
5 12il odsLavec 2 obchodního zákonÍku
.t
opTá vněna vykorrávat práva spoleČnika.
,, Zceně'{ Sounar, spo1 - E r-o.
r.
Tng. Hana Horynová jako daIši jedrný +n.r'] gňn í lr +nn.| pňnnc.i-i .. - nrn.n'l
r_ , _..-..sr_Ll e,
: ^ .--+ ^ ^* "ávněrra
A
L=
šinit vc š keré ro z-nodnt-rt i zá spo]- eČrros L 'a eároVtň
U}Jt
JE P!!LV
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ě t v r t é : Tng. Eana Horynová prcriašuje, Že se roz}toilla přei.Óstcelý svťr; obchoclnr po(til. klerý rná zapsaný jako vk].a<] do ot.chodníhc' rejstříku ve výší 90.0c0'00 KČ, slovv: cjevadeSát tisíc korl:n Českýlhl na -j irrr:u
r:sot:.L, ki'erou jc 7denělr. SouÍar, ;odné řís1o 49 x2 13/059, bytem ,.L'rl]tno.J,
Sl.ovanskÉ nám. č. p. 165. PrDtŮŽe v .;bchcdním rcj st.ř'1-ktl 1sou za.psánv dva
obchodnÍ p'rdíly, pro.-O .zárovcň o pŤevcdu svého ol:choclrriho podi]-u na jinr:u
osobou. stcrotr 1e fyzická osa|ra Zdeněk Sournar. toz}rodu1e i v cr]sc.nno'st:.
r.a1né hrornar1y. pokud }:y re.r stříkový soud dospěj k závě:r-l , že takc.ré}:otci
IČzhodnui-i ;= v tomto připadé Lřeha
Ea

7 a P á t é : Inq. I.lana Horyrlcrrá dáIe prohlaŠuje. Že lozhcclLa v působrrcstí va'rě hrorn.adv o převodu C+léhc obciLodního r-'odíl1] StrO1cČnosri .. ZderlěJ.l

strana druhá
sp*I' s r.o. .., která má zapsan1'''rk1ad do cbchodrríhr-: rt+-i sLři,t.
u.g 1týŠ;j' .liil.nnŮ,rJ[r 61, s1c,'rY; LriCet ti5iC kcrun šesk'!,':h, na ]j.nou c5.J'o]lr
kt arnrl
e Zderrěk 5c..tlaar, ']:odná Čislc 49 C2 13/Ů59. l-ryLertt Tl.U'[.ncv' Sfovant.: TlElL
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Po přečLeni byl lratái.ský rá1ris účastt:ici .qchvá]en.

rng. Horynová Hana
L. S.
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Že st.e jnopÍ s t"ol-'ct-o notářského rápisu se dosl ol'ně slioduje s o.ťi_
giná lerrt no[ářshého zápisu ze dne prr,'ního slpna roku t1va tisice jedenácL
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