Zápis a usnesení
z 13. řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
Dne 30. ledna 2017 se konala řádná valná hromada Honebního společenstva Stružnice s tímto
programem:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a skrutátora
3. Kontrola seznamu vlastníků honebních pozemků k datu konání 13. řádné valné hromady
4. Schválení programu jednání valné hromady
5. Kontrola usnesení dvanácté ŘVH ze dne 22. 8. 2016
6. Projednání návrhu smlouvy o pronájmu společenstevní honitby, mysliveckému spolku Radečský
vrch, od 1. března 2017 do 28. února 2027
7. Návrh na výši a způsobu výplaty náhrad
8. Projednání a schválení finančního hospodaření HS Stružnice za rok 2016, návrh finančního
hospodaření na rok 2017
9. Diskuse k návrhům
10. Usnesení 13. řádné valné hromady
11. Závěr
Po přesunu pořadí bodů 6,7 a 8 byl program jednomyslně schválen všemi přítomnými členy HS
Stružnice.

A. Průběh jednání
a) Na začátku jednání valné hromady bylo konstatováno, že jsou přítomni zakládající členové HS
Stružnice. Zástupce MS Radečský vrch, zástupce LČR, zástupce obce Stružnice a Kucharovic
Josef (viz prezenční listina – příloha č. 1). Následovně byla valná hromada zahájena a prohlášena
za usnášení schopnou.
b) Seznámení přítomných členů se změnami vlastníků a inventurou pozemků uzavřenou ke dni 4. 1.
2017
c) Projednání návrhu smlouvy o pronájmu společenstevní honitby, mysliveckému spolku Radečský
vrch od 1. března 2017 do 28. února 2027.
d) Projednání a stanovení výše náhrad a určení způsobu vyplácení.
e) Organizační záležitosti

B. DISKUSE
a) Hlavním bodem diskuse, byl způsob a výše vyplácení náhrad vlastníkům pozemků v HS
Stružnice. Jak členům, tak přičleněným.
b) Navrženo bylo. Vyplácet náhrady, vždy zpětně za uplynulý rok dle inventury pozemků. Výši
náhrad bude každoročně schvalovat valná hromada HS Stružnice. Náhrady budou vypláceny za
každý m² pozemku.
c) Vyplácení náhrad bude prováděno bankovním převodem, na bankovní účty vlastníků pozemků.
Pro vlastníky, kteří nemají bankovní účet, určí každoročně valná hromada HS Stružnice dva
termíny a místo kde budou náhrady vyplaceny, v hotovosti.
d) Čísla bankovních účtů předají vlastníci pozemků výboru HS Stružnice nejpozději do 31. 12. 2017
osobně, nebo písemně na adresu:
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO STRUŽNICE
470 02 Stružnice č. p. 16

C. USNESENÍ
1) Valná hromada HS schvaluje:
a) Znění smlouvy o pronájmu společenstevní honitby HS Stružnice mysliveckému spolku Radečský
vrch, v plném rozsahu.
b) Pronájem společenstevní honitby HS Stružnice, mysliveckému spolku Radečský vrch, od 1.
března 2017 do 28. února 2027
c) Celkovou výši nájemného za jeden myslivecký rok 72 800 Kč. Splatnost do 15. března běžného
roku po dobu trvání nájemní smlouvy, vždy na následující rok dopředu.
d) Všem vlastníkům členům HS i přičleněným, vyplácet náhradu za každý m² pozemku.
e) Vyplácení náhrad převodem na bankovní účty a hotově v určených termínech.
f) Jednorázovou finanční kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce a to:
a. starosta HS 500 Kč/rok
b. ostatní členové výboru 300 Kč / rok
c. Výplata bude provedena pokladníkem hotově, zpětně za uplynulý rok.
g) Seznam mysliveckých zařízení určených k přikrmování, pozorování a lovu zvěře.
2) Bere na vědomí:
a) Žádost o přičlenění honebních pozemků společnosti Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice a.s.
(platnost od 1. 1. 2017)
3) Valná hromada HS doporučuje:
a) Mysliveckému spolku Radečský vrch další jednání s těmito společnostmi za účelem
stabilizace vzájemných vztahů.
4) Valná hromada HS ukládá:
a) Starostovi HS, uzavřít s MS Radečský vrch, nejpozději do 26. února 2017 smlouvu o pronájmu
honitby na roky 2017 až 2027
b) Po uzavření smlouvy, předat jednu kopii s přílohou, neprodleně na odbor životního prostředí
MÚČL
c) Zajistit vyvěšení zápisu z 13. valné hromady HS Stružnice, na úředních deskách obecních úřadů,
Stružnice, Horní Libchava, Volfartice a Horní Police.
Všem členům výboru HS:
d) organizačně zajistit přípravu a následné konání 14. ŘVH v květnu 2018
e) 14. ŘVH v květnu 2018 připravit jako volební.
f) Na 14. ŘVH, provést volbu nového starosty a výboru HS Stružnice.
Ve Stružnici dne 30. 01. 2017 – zapsal Veselý Miroslav
Přílohy:
1. Prezenční listina (výpočet počtu hlasů), založeno v písemných
dokumentech
2. Kontrolu usnesení z 12. ŘVH HS Stružnice
3. Zpráva o finančním hospodaření, návrh rozpočetu na r. 2017-18
4. Inventura mysliveckých zařízení v honitbě
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