Zápis a usnesení
z řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
Dne 21. května 2012 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 3/2012 a uplatnění práva
na členství HSS u nových vlastníků pozemků; čl. výboru p. Veselý Miroslav
5) Kontrola usnesení ŘVH z 2. 12. 2011; místostarosta p. Kucharovic Miroslav
6) Informace o činnosti honebního společenstva od poslední valné hromady konané
2. 12. 2011; 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 PF
ČR ing. Vašáková 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
Základní body vystoupení:
1. Inventura změn majitelů honebních pozemků, vyplacení podílů na nájmu.
2. Seznámení starostů obcí Stružnice (Ing. Jan Mečíř) a Volfartice (Mgr. Marie
Bernátová) s členstvím v HSS.
3. Průběžná spolupráce s MS Radečský vrch.
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
Tento bod zahrnout do usnesení z valné hromady.
f) dále seznámil p. Novák přítomného zástupce LČR a zástupce obcí s hranicemi HS
Stružnice, pro upřesnění i vysvětlil, do kterých k.ú obcí patří dané části HS Stružnice

B. Diskuse:

.

Zástupce LČR Ing. Miloslav Slánský vznesl dotaz ohledně doby platnosti HSS, bylo mu

odpovězeno že HSS je ustanoveno na dobu neurčitou.
- dále Ing. Miloslav Slánský požádal o upřesnění využití finančních přebytků, které jsou
použity jako pomoc MS Radečský vrch, bylo mu odpovězeno, že veškerá finanční pomoc
je určena na nákup ozdravného krmiva pro zvěř

.

Na závěr Ing. Miloslav Slánský požádal o zaslání stanov HS Stružnice, následovně o
zaslání stanov HS Stružnice požádali Ing. Jan Mečíř a Mgr. Marie Bernátová

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

.

Starosta obce Stružnice Ing. Jan Mečíř nabídl možnost umístění složky HSS na webových
stránkách obce Stružnice, k této nabídce se poté přidala i starostka obce Volfartice
Mgr. Marie Bernátová. Tato složka by sloužila jako přehled o činnosti HSS, jako přehled
o pozemcích a jejich vlastnících apod. Tato nabídka byla všemi přítomnými uvítána.

.

Po vzájemné dohodě, bylo navrženo, aby se příští valná hromada roku 2013 konala
opět nejpozději v měsíci květnu.

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 2.12.2011 a bere
na vědomí, inventuru majitelů pozemků k 15.březen 2012
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 2011 a návrh
hospodaření pro rok 2012
d) vstup nových členů podle § 26 zákona o myslivosti do HS Stružnice.

2. Valná hromada HS ukládá:
členům výboru HS:
- p.Novákovi – zaslat e-mailem stanovy HS Stružnice, LČR Ing. Miloslav Slánský, OÚ
Stružnice Ing. Jan Mečíř, OÚ Volfartice Mgr. Marie Bernátová
- p.Černému – na základě inventury provést v březnu 2013 výplatu podílů všem vlastníkům,
kteří vlastní více jak 5 celých hektarů
- p. Veselému – do 15. března 2013, provést inventuru pozemků.
- Po zpracování a odsouhlasení zápisu ve výboru HS Stružnice zaslat kopii zápisu a usnesení,
členům HS. – bez příloh

Všem členům výboru HS:
- Organizačně zajistit přípravu a následné konání ŘVH v květnu r. 2013
V Zákupech, dne 27.05.2012 – zapsal Veselý Miroslav
Přílohy:
č. 1 prezenční listina (výpočet počtu hlasů)
č. 2 kontrola usnesení z VH HS Stružnice konané 02.12.2011
č. 3 zpráva o činnosti HS Stružnice
č. 4 zpráva o finančním hospodaření HS Stružnice

