Zápis a usnesení
z 14. řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
Dne 23. května 2018 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 14. řádné valné hromady
4. Schválení programu jednání valné hromady
5. Kontrola usnesení dvanácté ŘVH ze dne 30. 1. 2017
6. Informace o přičlenění pozemků z bývalé honitby Stružnice
7. Projednání a schválení finančního hospodaření HS Stružnice za rok 2017, návrh finančního
hospodaření na rok 2018
8. Návrh na výši výplaty náhrad r. 2019. Informace o průběhu výplaty náhrad za r. 2018,
9. Rezignace starosty a výboru HS Stružnice – viz: Usnesení z 13 ŘVH HS Stružnice.
10. Diskuse
11. Volba nového starosty a výboru HS Stružnice
12. Přednesení návrhu na zápis a usnesení 14. řádné valné hromady
13. Závěr

A. Průběh jednání
a) Z důvodu náhlého onemocnění p. Veselého ml., byl jako zapisovatel a skrutátor zvolen p. Novák
Vladimír.
b) Na návrh starosty HS Stružnice, bylo odsouhlaseno, že odvolání starého výboru a volba nového
výboru HS Stružnice, bude provedena veřejným hlasováním.
c) Dále byla odsouhlasena změna pořadí v projednávání bodu č. 8. Nejprve byla podána informace o
výplatě náhrad a následně až projednán návrh na výši náhrad pro výplatu v březnu r. 2019.

B. DISKUSE
a) V úvodu diskuse, přečetl starosta HS žádosti Agrome s. r. o a Farmy Ploučnice a. s, ze dne 29. 1.
2018, ve kterých žádají o uzavření dohody, o poskytnutí finanční náhrady za přičlenění
honebních pozemků a to na dobu určitou do 28. 2. 2027. Po diskusi, zamítla valná hromada obě
žádosti s odůvodněním, že nelze na tak dlouhé období dohodu uzavřít, protože výši náhrady
stanovuje valná hromada pouze na jednoroční období.
b) Dále bylo v diskusi, projednán přebytek finančního obnosu na účtu honebního společenstva, který
vznikl nevyzvednutím náhrad některými členy. Ponechat na účtu do jednání 15 ŘVH.

C. USNESENÍ
1) Valná hromada HS schvaluje:
a) Do funkce starosty HS Stružnice pana Veselého Miroslava ml., do funkce místostarosty pana
Zákosteleckého Jana a do funkce pokladníka pana Kucharovice Josefa. S platností 24. května
2018.
b) Znění dodatku ke smlouvě o pronájmu společenstevní honitby HS Stružnice mysliveckému
spolku Radečský vrch, v plném rozsahu.
c) Navýšení pronájmu společenstevní honitby HS Stružnice, mysliveckému spolku Radečský vrch,
od 23. května 2018 do 28. února 2027 na základě přičlenění pozemků ze zaniklé honitby
Stružnice.
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d) Celkovou výši nájemného za jeden myslivecký rok 75 840 Kč. Splatnost do 15. března běžného
roku 2019, po dobu trvání nájemní smlouvy, vždy na následující rok dopředu.
e) Všem vlastníkům členům HS i přičleněným, vyplácet náhradu i nadále za každý m² pozemku.
f) Vyplácení náhrad převodem na bankovní účty a hotově v určených termínech.
g) Ponechat výši náhrady do následující valné hromady, na období 1. března 2018 až 28. února 2019,
opět 80 Kč. /1 hektar.
h) Ponechat na účtu náhrady, které si nevyzvedli někteří vlastníci honebních pozemků.
2) Bere na vědomí:
Rezignaci starosty HS pana Nováka Vladimíra, místostarosty pana Kucharovice Miroslava,
pokladníka pana Černého Pavla. S platností od 23. května 2018.
3) Valná hromada HS ukládá:
a) Předat protokolárně veškeré písemnosti, záznamy, finanční majetek, soubory v elektronické
podobě, atd. spojené s agendou HS Stružnice nejpozději do 30. 6. 2018
b) Odstupujícímu starostovi HS panu Novákovi, uzavřít ke smlouvě s MS Radečský vrch, nejpozději
do 3 dnů, dodatek o novém pronájmu honitby na roky od 23. května 2018 do 28. února 2027.
c) Po uzavření dodatku smlouvy, předat jednu kopii s přílohou, neprodleně na odbor životního
prostředí MÚČL
d) Nově zvolenému starostovi p. Veselému Miroslavovi, zajistit vyvěšení zápisu z 14. valné
hromady HS Stružnice, na úředních deskách obecních úřadů, Stružnice, Horní Libchava,
Volfartice a Horní Police. Dále osobně nahlásit na MUCL sl. Pertlové změnu ve funkci starosty
HS Stružnice.
Všem členům nového výboru HS:
a) organizačně zajistit přípravu a následné konání 15. ŘVH v květnu 2019

Ve Stružnici dne 23. 05. 2018 – zapsal Novák Vladimír
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
4. Rozhodnutí MUCL/36947/2018. Ze dne 04. 04. 2018
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu společenstevní honitby.
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