Zápis a usnesení
z 15. řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice

Dne 22. května 2019 se konala řádná valná hromada Honebního společenstva Stružnice s tímto
programem:

Zahájení
Volba zapisovatele a skrutátora
Kontrola seznamu vlastníků honebních pozemků k datu konání 15. řádné valné hromady
Schválení programu jednání valné hromady
Kontrola usnesení 14 ŘVH ze dne 23.5.2018
Projednání a schválení finančního hospodaření HS Stružnice za rok 2018, návrh finančního
hospodaření na rok 2019
7. Informace o vyplacení náhrad v r. 2019, návrh na vyplacení náhrad v r. 2020
8. Diskuse
9. Přednesení návrhu na zápis a usnesení 15. řádné valné hromady
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. Registrace účastníků a zahájení
Přítomni: LČR, Masopust Ladislav………………………………………....239 hlasů
MS Radečský vrch, Pernica Vlastimil…………………………....2 hlasů
Zákostelecký Jan………………………………………………....11 hlasů
Vácha Václav……………………………….................................6 hlasů
Veselý Miroslav st. ……………………………………………....1 hlasů
Kucharovic Josef………………………………………………....1 hlasů
ÚZSVM, Kudrnová Kateřina (zástupce nemá hlasovací právo)…0 hlasů
Celkem……………….…260 hlasů, což je 42% z celkového počtu hlasů.
Po hodině čekání honební starosta Veselý Miroslav konstatoval usnášeníschopnost valné hromady
Program valné hromady byl schválen bez připomínek 260 hlasy.

B. Volba zapisovatele a skrutátora
Za zapisovatele a skrutátora byl zvolen starosta HS Stružnice Veselý Miroslav počtem 260 hlasů.

C. Průběh jednání
a) Seznámení přítomných členů se změnami vlastníků a inventurou pozemků uzavřenou ke dni
15.3.2019.
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b) Na základě podnětu od MS Radečský vrch podloženého skutečnostmi jako, nadměrná těžba dřeva
(kůrovcová kalamita, polomy), pastvení skotu na většině travnatých ploch v honitbě a s tím
spojené elektrické ohradníky, volný pohyb ovcí v honitbě šířících choroby (bakteriální hniloba
spárků) u mufloní zvěře, nezodpovědná turistika (volný pohyb psů), to vše výrazně snižuje klid
v honitbě, její kvalitu a úživnost, následkem je úbytek zejména spárkaté zvěře (doloženo počtem
ulovených kusů). Na základě těchto skutečností se výbor HS Stružnice rozhodl navrhnout valné
hromadě ke schválení, změnu ve vyplácení náhrad vlastníkům honebních pozemků v HS
Stružnice s platností od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 vyplácet náhrady 40 Kč za 1ha.
Po krátké diskusi byl návrh přítomnými členy (260hlasů) přijat.
Změna bude doložena podpisem dodatku ke smlouvě o pronájmu společenstevní honitby s MS
Radečský vrch.
c) Nájemné za pronájem společenstevní honitby na myslivecký rok, od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 činí
38 000 Kč, splatné do 15. 3. 2020
d) Jako další bod byl projednán přebytek finančního obnosu na účtu honebního společenstva, který
vznikl nevyzvednutím náhrad některými členy.
Výbor HS Stružnice navrhl ponechat část nevyzvednutých náhrad jako rezervu na účtu HS Stružnice
a část ve výši 20 000 Kč poskytnout MS Radečský vrch jako prostředky na zvelebení honitby.

Po krátké diskusi byl návrh přítomnými členy (260hlasů) přijat.
Do konání příští VH HS Stružnice doloží MS radečský vrch jakým způsobem byly poskytnuté
prostředky ve výši 20 000 Kč využity.

D. DISKUSE
Jelikož nikdo z přítomných členů neměl do diskuse žádný příspěvek byla diskuse ukončena.

E. USNESENÍ
1) Valná hromada HS schvaluje:
a) Všem vlastníkům členům HS i přičleněným, vyplácet náhradu i nadále za každý m² pozemku.
b) Vyplácení náhrad převodem na bankovní účty a hotově v určených termínech.
c) Na myslivecký rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 nájemné za pronájem společenstevní honitby ve výši
38 000 Kč.
d) Za myslivecký rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 vyplatit náhrady ve výši 40 Kč za 1ha.
e) Poskytnout částku 20 000 Kč za nevyzvednuté náhrady, jako příspěvek na zvelebení honitby pro MS
Radečský vrch.
2) Bere na vědomí:
Dohodu o ukončení členství v HS Stružnice a dohodu o ukončení dohody o finančním vyrovnání
od SPÚ k 31. 12. 2018.

2

3) Valná hromada HS ukládá:
a) Starostovi p. Veselému Miroslavovi, zajistit vyvěšení zápisu z 15. valné hromady HS Stružnice
na úředních deskách obecních úřadů, Stružnice, Horní Libchava, Volfartice a Horní Police.
b) Starostovi p. Veselému Miroslavovi, do 30. 6. 2019 vypracovat a podepsat dodatek k nájemní
smlouvě na pronájem společenstevní honitby s MS Radečský vrch.
Všem členům výboru HS:
a) organizačně zajistit přípravu a následné konání 16. ŘVH v květnu 2020

Ve Stružnici dne 22. 05. 2019 – zapsal Veselý Miroslav, starosta HS Stružnice
Přílohy:

1. Prezenční listina (výpočet počtu hlasů), založeno v písemných
dokumentech
2. Kontrolu usnesení z 13. ŘVH HS Stružnice
3. Zpráva o finančním hospodaření, návrh rozpočtu na r. 2018-19
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