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Na vědomí : dle rozdělovníku
Z důvodu zajištění důkazního materiálu
Náš případ https://www.hrd-ngo.com/ing-monika-nebeska/:
Váš dopis ze dne : 2. března 2018

Věc : Sdělení
K Vašemu dopisu ze dne 2. března 2018 sdělujeme, že je podezření, že Ing.
Monika Nebeská Vám nepředala kompletní spisovou dokumentaci a uvedla
Vás v omyl, což Ing. Monika Nebeská učinila i vůči SZIF RO Hradec
Králové.
Co se týče trestně právní cesty, tak si začala první Ing. Monika Nebeská,
když zaslala dopisy propachtovatelům ze dne 2. ledna 2018 ( ve jménu
FytAgro s.r.o., na obálce razítkem označený odesílatel ZD Všestary a
odeslány z Hradce Králové).

V dopisech propachtovatelům sdělila, že proti nim bude postupovat
trestně právní cestou.
Na to bylo Ing. Monice Nebeské sděleno, že pokud si představuje pachtovní
vztahy tak, že proti propachtovtelům bude postupovat trestně právní cestou,
tak, že jeden z propachtovatelů je předsedkyně nevládní neziskové
organizace Human Rights Defense z.s., a že podání odvetného trestního
oznámení je reálné.
Ze strany propachtovatelů se jedná pouze o obrannou reakci vůči
praktikám Ing. Moniky Nebeské, která reprezentuje pachtýře.
Co se týče plnění smlouvy, tak opětně je podezření, že Ing. Monika Nebeská
uvedla v omyl Vás i SZIF RO Hradec Králové.
V dopisu ze dne 2.ledna 2018 uvedla, že nic nedluží a následně v dopisu ze
dne 19. února 2018 přiznala, že dluží naturálie 15q potravinářské pšenice
(viz. Příloha).
Ing. Monika Nebeská se sice snažila přenést vinu na propachtovatele.
Propachtovatel však dokázal pachtýři v dopisu ze dne 23. února 2018,
že Ing. Monika Nebeská vůbec nemá v úmyslu pachtovní smlouvu
dodržovat

a

předložil

zdokladovanou

komunikaci

mezi

propachtovatelem a pachtýřem (viz. příloha).
Co se týče tvrzení Ing. Moniky Nebeské, že se bude s propachtovatelem
soudit ohledně pověsti, tak sdělujeme, že situace nemá žádný vliv na funkci
Ing. Moniky Nebeské.

Předsedkyní představenstva ZD Všestary je dál.
Ředitelkou ZD Všestary je dál.
Mzda je jí vyplácena dál.
Penále za nedodání naturálií zatím neplatila.
Co se týče pocitu Ing. Moniky Nebeské k zadostiučinění, tak není reálné, že
z výpovědi pachtovní smlouvy by se Ing. Monika Nebeská psychicky
zhroutila.
Podle stanov a jednacího řádu NGO zveřejňujeme :
https://www.hrd-ngo.com/ing-monika-nebeska/

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 9. března 2018

statutární orgán – předsedkyně

Rozdělovník na vědomí :

SZIF RO Hradec Králové

SZIF
Ulrichovo nám. 810/4
502 00 Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská
Předsedkyně představenstva
Ředitelka

Zemědělské družstvo Všestary
Rozběřice 18
503 12 Všestary

Ing. Monika Nebeská
Jednatelka

FytAgro s.r.o.
Rozběřice 18
503 12 Všestary

