Zápis a usnesení
z řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
Dne 16. května 2016 se konala řádná valná hromada Honebního společenstva Stružnice s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba zapisovatele, skrutátora
Schválení programu jednání valné hromady
Přehled vlastníků honebních pozemků, aktualizovaných k datu konání valné hromady
Kontrola usnesení ŘVH z 18. 5. 2015
Informace o činnosti honebního společenstva od deváté valné hromady
Projednání a schválení finančního hospodaření HS Stružnice, za uplynulý rok a návrh
finančního hospodaření pro následující období
8. Zahájení příprav pro uzavření smlouvy o nájmu společenstevní honitby na roky 2017 až
2027.
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení
11. Závěr

Program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy HS Stružnice

A. Průběh jednání
a) na začátku jednání valné hromady bylo konstatováno, že jsou přítomni tito zakládající členové HS
Stružnice, zástupce MS Radečský vrch, zástupce LČR, zástupce Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice a.s. (viz
prezenční listina – příloha č. 1). Následovně byla valná hromada zahájena a prohlášena za usnášení schopnou.
b) do funkce zapisovatele a skrutátora byl zvolen p. Miroslav Veselý;
c) plnění loňského usnesení vyhodnotil místostarosta HS p. Kucharovic Miroslav, který konstatoval, že
všechny body usnesení byly splněny – příloha č 2;
d) informaci o činnosti HS přednesl starosta p. Novák Vladimír, – příloha č. 3
e) se změnami vlastníků honebních pozemků (viz počty uznaných hlasů na prezenční listině) a vstupem
nových členů podle § 26 zákona o myslivosti do HS Stružnice, seznámil přítomné p. Novák Vladimír
f) zahájení příprav, pro uzavření smlouvy o pronájmu společenstevní honitby (seznámeni přítomných členů
HS s návrhem nové smlouvy) přednesl starosta p. Novák Vladimír

B. DISKUSE
Diskuse byla zahájena jednáním o podobě nové nájemní smlouvy mezi HS Stružnice a MS Radečský vrch,
zejména pak o výši nájemného.

Zástupci LČR, Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice a.s. navrhují zvýšení nájemného. Zároveň vyslovili zájem
pokračovat ve spolupráci s MS Radečský vrch a uzavřít novou nájemní smlouvu. Po vzájemné domluvě bylo
navrženo, aby výbor HS projednal toto s MS Radečský vrch, které navrhne podobu nájemného dle svých možností
a výbor HS tento návrh předá navrhovatelům (do konce července 2016) k dalšímu projednání. Dále bylo
domluveno, že konečná podoba nové nájemní smlouvy, bude zpracována nejpozději do konce ledna 2017 i s
ohledem na připravované změny v zákoně o myslivosti a že do konce ledna 2017, bude svolána 11 VH HS
Stružnice.
Dalším bodem diskuse byla výše příspěvku pro MS Radečský vrch. Zástupce LČR ing. Hokr navrhuje ponechat
příspěvek 5000 Kč a zbylé finanční prostředky z hospodaření HS rozdělit vlastníkům pozemků dle jejich nároků.
Z důvodu připravovaných změn v nájemní smlouvě mezi HS Stružnice a MS Radečský vrch se o tomto bodu dále
nejednalo a bude předmětem jednání na příští VH.

C. USNESENÍ
1. Valná hromada HS schvaluje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zprávu místostarosty p. Kucharovice o plnění usnesení VH, ze dne 18. 5. 2015 a bere
na vědomí inventuru majitelů pozemků k 15. březnu 2016
zprávu starosty HS Stružnice p. Nováka o činnosti výboru od poslední valné hromady
zprávu finančního hospodáře p. Černého o finančním hospodaření za rok 2015 a návrh
hospodaření pro rok 2016
vstup nových členů podle § 26 zákona o myslivosti do HS Stružnice.

2. Valná hromada HS ukládá:
členům výboru HS:
a) p. Novákovi: Po zpracování a odsouhlasení zápisu ve výboru HS Stružnice zaslat kopii zápisu a
usnesení, členům HS. (bez příloh)
b) p. Černému: Na základě inventury provést v březnu 2017 výplatu podílů všem vlastníkům,
c) kteří vlastní více jak 5 hektarů
d) p. Veselému: Do 15. března 2017, provést inventuru pozemků podle zápisu z valné hromady.
e) p. Novákovi: Projednat s členy MS Radečský vrch, výši nájemného pro nově připravovanou nájemní
smlouvu a návrh od MS včetně informace o mandatorních výdajích a příjmech MS, zaslat v
elektronické podobě nejpozději do konce července 2016 zástupcům LČR, Agrome s.r.o. a Farma
Ploučnice a.s.
f) p. Novákovi: 23. 01. 2017 Poslat zástupcům LČR, Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice a.s., kopii návrhu
nové smlouvy o pronájmu honitby MS RV, na roky 2017 – 2027

Všem členům výboru HS
- Organizačně zajistit přípravu a následné konání 11 ŘVH 30. 01. 2017 od 16:00 h

V Zákupech, dne 18. 5. 2016 – zapsal Veselý Miroslav
Přílohy:
1. prezenční listina (výpočet počtu hlasů)
2. kontrola usnesení z VH HS Stružnice konané 18. 5. 2015
3. zpráva o činnosti HS Stružnice
4. zpráva o finančním hospodaření HS Stružnice

