Zápis a usnesení
z 12 řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
Dne 22. srpna 2016 se konala řádná valná hromada Honebního společenstva Stružnice s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Volba zapisovatele, skrutátora
Schválení programu jednání valné hromady
Schválení pronájmu společenstevní honitby MS Radečský vrch
Určení a schválení výše nájemného za pronájem společenstevní honitby
Diskuse
Návrh na usnesení
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 majoritní 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) projednání a následné schválení pronájmu společenstevní honitby MS Radečský vrch, na období od 1. 3.
2017 do 28. 2. 2027
d) navržení a následné schválení výše ročního nájemného za pronájem společenstevní honitby, roční nájemné
bylo schváleno v celkové výši 72800 Kč, tj. 80 Kč za ha.
e) dále byli od členů HSS (Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice a.s.) přijaty žádosti o ukončení členství v HSS k
31. 12.2016 a následně byli přijaty žádosti o přičlenění pozemků těchto vlastníku k HSS od 1. 1. 2017, za
přičlenění těchto pozemků požadují vlastníci roční nájemné ve výši 80 Kč za ha.

B. DISKUSE
Hlavním bodem diskuse bylo, jakým způsobem bude probíhat výplata podílů všem vlastníkům pozemků
(členům HSS). Zástupci majoritních vlastníků pozemků HSS (LČR s. p., Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice
a.s.) navrhují, z částky získané za roční pronájem společenstevní honitby (72800Kč) od MS Radečský vrch
bude vyplácení podílů probíhat takto:
Přesné rozdělení finančních prostředků HSS každoročně určí a schválí valná hromada HSS. Zbylá částka bude
po odečtení nákladů na provoz a jiných výdajů HSS rozdělena rovným dílem mezi ostatní vlastníky pozemků.
Po následné diskusi a hlasování byl tento návrh valnou hromadou přijat.
Dalším bodem diskuse bylo uzavření nájemní smlouvy mezi HS Stružnice a MS Radečský vrch, vzhledem k
očekávaným změnám v zákoně o myslivosti bylo ujednáno že, nová nájemní smlouva se uzavře až v lednu
2017, kdy by měl být schválen nový zákon.
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C. USNESENÍ
1. Valná hromada HS schvaluje:
- pronájem společenstevní honitby HS Stružnice na období od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2027 MS Radečský vrch
- roční nájemné za pronájem společenstevní honitby HSS ve výši 80 Kč/ha., celkem 72 800 Kč
- schválení dohody o přičlenění honebních pozemků společnosti Agrome s.r.o. a Farma Ploučnice a.s., ve výši
navrhovaných 80 Kč/ha, bude na programu příští valné hromady HSS
- konání příští valné hromady HS Stružnice, bude nejpozději, v druhé polovině lednu 2017

2. Valná hromada HS ukládá:
Všem členům výboru HS:
- organizačně zajistit přípravu a následné konání 13 ŘVH v lednu 2017
- na konání 13 ŘVH v lednu 2017, připravit novou nájemní smlouvu na pronájem společenstevní honitby HSS
mezi HS Stružnice a MS Radečský vrch, s připomínkami LS Česká Lípa.

Ve Stružnici dne 22. 8. 2016 – zapsal Veselý Miroslav

Přílohy:
1. prezenční listina (výpočet počtu hlasů), založeno v písemných dokumentech.
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