Zápis a usnesení
z řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
Dne 20. května 2013 se konala řádná valná hromada Honebního společenstva Stružnice
s tímto programem:
1) Zahájení; starosta p. Novák Vladimír
2) Volba zapisovatele, skrutátora; starosta p. Novák Vladimír (návrh – p. Veselý
Miroslav)
3) Schválení programu jednání valné hromady; starosta p. Novák
4) Přehled vlastníků honebních pozemků po inventuře v 3/2013 a uplatnění práva
na členství HSS u nových vlastníků pozemků; čl. výboru p. Veselý Miroslav
5) Kontrola usnesení ŘVH z 20. 5. 2012; místostarosta p. Kucharovic Miroslav
6) Informace o činnosti honebního společenstva od poslední valné hromady konané
20. 5. 2012; starosta p. Novák Vladimír
7) Projednání a schválení finančního hospodaření HS Stružnice, za uplynulý rok a
návrh finančního hospodaření pro následující období; pokladník p. Černý Pavel
8) Diskuse; řídí starosta p. Novák Vladimír
9) Návrh na usnesení
10) Závěr; starosta p. Novák Vladimír
Program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy HS Stružnice

A. Průběh jednání
a) na začátku jednání valné hromady bylo konstatováno, že se omluvila zástupkyně SPÚ
ČR a že jsou přítomni všichni zakládající členové HS Stružnice (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
Základní body vystoupení:
1. Inventura změn majitelů honebních pozemků, vyplacení podílů na nájmu.
2. Průběžná spolupráce s MS Radečský vrch.

B. DISKUSE


Zástupce LČR ing. Miloslav Slánský, upozornil na problematiku škod působenou
zejména jelení a mufloní zvěří na lesních porostech, jako řešení navrhl změny v plánu
lovu na rok 2014 a zvýšený odlov této zvěře. Výbor HS Stružnice vzal toto na vědomí
a přislíbil jednání se zástupci MS Radečský vrch.



Dále zástupce LČR ing. Miloslav Slánský navrhl způsob využití finančního příspěvku
pro MS Radečský vrch jinak než pouze na nákup ozdravného krmiva, např. zvěřní
políčka, odváděcí krmeliště, odchytová zařízení apod. Výbor HS Stružnice vzal toto na
vědomí a přislíbil jednání se zástupci MS Radečský vrch.

Provede p. Novák
Tento bod zahrnout do usnesení z valné hromady.
.


Po vzájemné dohodě, bylo navrženo, aby se příští valná hromada roku 2014 konala
opět nejpozději v měsíci květnu. Nejlépe, v pondělí 19.května 2014

Protože nebyl přednesen žádný další dotaz ani připomínka, byla diskuse ukončena.

C. USNESENÍ
1. Valná hromada HS schvaluje:
a) zprávu místostarosty p. Kucharovice o plnění usnesení VH, ze dne 20. 5. 2012 a bere
na vědomí, inventuru majitelů pozemků k 15.březen2013
b) zprávu starosty HS Stružnice p. Nováka o činnosti výboru od poslední valné hromady
c) zprávu finančního hospodáře p. Černého o finančním hospodaření za rok 2012 a návrh
hospodaření pro rok 2013
d) vstup nových členů podle § 26 zákona o myslivosti do HS Stružnice.

2. Valná hromada HS ukládá:
členům výboru HS:
- p. Novákovi – Po zpracování a odsouhlasení zápisu ve výboru HS Stružnice zaslat kopii
zápisu a usnesení, členům HS. – bez příloh
Projednat se zástupci MS Radečský vrch problematiku škod na lesních porostech a využití
finančního příspěvku od HS Stružnice.
- p. Černému – na základě inventury provést v březnu 2014 výplatu podílů všem vlastníkům,
kteří vlastní více jak 5 hektarů
- p. Veselému – do 15. března 2014, provést inventuru pozemků podle zápisu z valné
hromady.

Všem členům výboru HS:
- Organizačně zajistit přípravu a následné konání ŘVH v pondělí 19. května 2014
V Zákupech, dne 20. 5. 2013 – zapsal Veselý Miroslav
Přílohy:
1. prezenční listina (výpočet počtu hlasů)
2. kontrola usnesení z VH HS Stružnice konané 20. 5. 2013
3. zpráva o činnosti HS Stružnice
4. zpráva o finančním hospodaření HS Stružnice

