Závěrečné znění

Zápis z konání valné hromady
Honebního společenstva Vilantice
konané dne: 31.října 2012
Zahájení: (Volf Miroslav)
Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav)
Honební výbor na svém zasedání pověřil: řízením valné hromady p.Volfa Miroslava
prezencí pana Voltra Miroslava a pana Holuba Víta
Informace o účasti v době zahájení valné hromady:
Oznámení o úhrnné výši hlasů přítomných (zastupovaných) členů honebního společenstva
v době zahájení valné hromady: 178 hlasů, po zahájení se dostavil 1 člen s 10 hlasy
Schopnost usnášení: 312 hlasů celkem (Pro usnášení potřebných 50% - 156 hlasů.)
Valná hromada je usnášeníschopná:
ANO
Informace o způsobu jednání a hlasování : Volf Miroslav
Způsob jednání valné hromady:
Valná hromada se do doby schválení nových stanov bude řídit dosud platným zněním stanov Honebního
společenstva Vilantice. V záležitostech těmito stanovami neupravených platí příslušná ustanovení zákona
č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o myslivosti).
Informace o organizaci a způsobu hlasování:
1. Hlasování bude podle obchodního zákoníku a stanov – aklamací zvednutím terčíku s počtem hlasů.
2. V případě protinávrhu se hlasuje nejprve o protinávrhu
3. Hlasování řídí předsedající valné hromady tím, že po přednesení návrhu k hlasování vyzývá členy
k zvednutí hlasovacích lístků a vyzve skrutátory ke sčítání hlasů.

Volba skrutátorů:
Voltr Miroslav
Holub Vít
Volba zapisovatele, resp. zapisovatelky:
Fialová Jiřina
Volba volební komise:
Borůvka Vlastimil
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Volba komise pro přípravu návrhu na usnesení: Borůvka Vlastimil
Volf Miroslav
Novotný Josef
Voltr Miroslav
(připomínky k navrženým – ne )
Hlasování:
pro:

178

proti: 0

zdržel se: 0

Program valné hromady: Volf Miroslav
Honební výbor konstatuje, že k programu valné hromady nebyl podán žádný doplňující návrh, proto na
svém jednání dne: 31.10.2012 rozhodl a doporučuje, aby se valná hromada řídila programem uvedeným
na pozvánce na valnou hromadu.
Hlasování: (kdo souhlasí s navrženým programem jednání valné hromady)
pro:

178

proti: 0

zdržel se: 0

Valná hromada se bude řídit programem uvedeným na pozvánce.
Program + zprávy:
1. Přijetí nových členů honebního společenstva Volf Miroslav
Příjmení, jméno: nebyla podána žádná přihláška
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva za rok 2011 a za uplynulé období, včetně
bodu 9. Plán činnosti honebního společenstva v roce 2012 a na rok 2013
Novotný Josef - honební starosta
Zpráva honebního starosty Vilantice viz příloha č. 1.
(připomínky, dotazy – ne )
3. Projednání návrhu změny stanov Honebního společenstva Vilantice - Volf Miroslav
(připomínky, dotazy – ne )
Hlasování: (nutná ¾ většina )
pro:

188

Výsledek hlasování:

proti: 0

zdržel se: 0

návrh byl přijat

Stanovy Honebního společenstva Vilantic včetně změn viz příloha č. 2.
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4. Volba starosty, místostarosty honebního společenstva Borůvka Vlastimil
Volba starosty: Borůvka Vlastimil
Příjmení, jméno: navržen Volf Miroslav
Hlasování: (nutná prostá většina)
pro: 145

proti: 0

zdržel se: 43

Výsledek hlasování: jmenovaný byl:

zvolen

Volba místostarosty: Borůvka Vlastimil
Příjmení, jméno: navržen Novotný Josef
Hlasování: (nutná prostá většina)
pro:

173

proti: 0

zdržel se: 15

Výsledek hlasování: jmenovaný byl:

zvolen

5. Volba členů honebního výboru: Borůvka Vlastimil
Navržen: Řehák Martin
Voltr Miroslav
Petera Jiří
Hlasovat se bude o všech třech společně.
Hlasování: (nutná prostá většina)
pro: 188

proti: 0

zdržel se: 0

Výsledek hlasování: jmenovaní byli:

zvoleni

6. Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Vilantice na pronájem Honitby na období
dalších 10 let, tj. 2013 – 2023. Volf Miroslav
Zpráva mysliveckého hospodáře MS Vilantice pana Řeháka viz příloha č. 3.
Hlasování: (nutná ¾ většina )
pro:

188

proti: 0

zdržel se: 0

Výsledek hlasování: Valná hromada Honebního společenstva Vilantice souhlasí s pronájmem Honitby
Vilantice Mysliveckému sdružení Vilantice na období dalších 10 let, tj. 2013 – 2023:
7.500,- Kč (slovy sedmtisícpětset korun českých) na roky 2013 – 2015
8.000,- Kč (slovy osmtisíc korun českých) na roky 2016 – 2018
8.500,- Kč (slovy osmtisícpětset korun českých) na roky 2019 – 2021
9.000,- Kč (slovy devěttisíc korun českých) na roky 2022 – 2023
7. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2011 a za uplynulé období. Petera Jiří
Hospodaření honebního společenstva viz příloha č. 4.
(připomínky, dotazy ano viz diskuse)
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Hlasování: (nutná ¾ většina )
pro: 188

proti: 0

zdržel se: 0

Výsledek hlasování: zpráva o finančním hospodaření byla schválena
8. Rozpočet honebního společenstva v roce 2012 a na rok 2013 Petera Jiří
Rozpočet viz příloha č. 5.
Diskuse k rozpočtu:
Pan Volf:
• je třeba zachovat v rozpočtu Honebního společenstva Vilantice (dále jen HS) finanční rezervu na
nutné vedlejší výdaje – (poštovné, data z KN, update software apod). Rezerva je stále majetkem
HS.
• poštovné je při velkém množství vlastníků, které je třeba písemně oslovit, velmi vysoké, proto
bude snaha o využívání internetu, emailové pošty, oficiálních internetových stránek obce apod.,
• v prvním obeslání po ukončení KPÚ budou osloveni všichni vlastníci pozemků s nabídkou
přihlášky za člena honebního společenstva, resp. s dohodou o přičlenění.
Pan Petera:
• vytvořit 20 % rezervu z aktuálního stavu financí na účtu a zbytek rozdělit vlastníkům půdy jako
nájemné. Současný průměrný výpočet částky vychází na 6,61 Kč/ha/rok
Pan Volf + Rybář:
• 20 % z aktuálního stavu financí na účtu podle návrhu pana Petery bude pohyblivá částka,
vzhledem k navyšování nájemného od MS každé 3 roky o 500,- Kč, tím by i částka nájemného
byla pokaždé jiná, což je složité pro účetnictví. Doporučují tedy ponechat částku vypláceného
nájemného pevnou a po celé období jednotnou.
Pan Petera:
• jak se bude valorizovat nájemné vlastníkům pozemků, když se bude valorizovat nájem od MS
Pan Volf:
• nijak, zůstane jednotné, a pokud budou přebývat finanční prostředky, mohou se rozdělit následně
na základě rozhodnutí některé následující valné hromady.
Pan Rejl:
• nebylo by možné stanovit nejnižší hranici nájemného, od které se bude vyplácet nájemné
Paní Jarošová:
• toto je napadnutelné jako diskriminace.
Pan Rejl:
• komu se vyplácí nájem.
Pan Volf:
• všem vlastníkům pozemků, i nečlenům HS.
9. Plán činnosti honebního společenstva v roce 2012 a na rok 2013 Novotný Josef
Úkolem honebního společenstva v příštím období je zpřesnění evidence pozemků po komplexní
pozemkové úpravě katastru Vilantice. Na základě nového číslování parcel, bude nutno uzavřít nové
nájemní smlouvy na pozemky, dále zpracovat návrh na výplatu nájemného. To vše za pomocí
počítačového programu, který je nyní již k dispozici. Program pomůže celkově zlepšit a zpřesnit
evidenci a práci honebního společenstva a především honebního výboru.
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10. Návrh na Usnesení z valné hromady Honebního společenstva Vilantice: Volf Miroslav
( připomínky, doplnění - ne )
Hlasování: (nutná prostá většina)
pro:

188

proti: 0

zdržel se: 0

Výsledek hlasování: návrh na usnesení z valné hromady byl schválen
Usnesení z valné hromady viz příloha č. 6.
11. Diskuse
Rozvinula se debata o rozdílu nájemného za zemědělskou a lesní půdu. Nájemné za zemědělské
pozemky by mělo být vyšší – na polích jsou větší škody způsobené zvěří.
Pan Řehák:
• problém je zvyšování volnočasových aktivit v lese (houbaři, koně, čtyřkolky, cyklisti apod.), při
kterých je zvěř vytlačována do polí, tím vznikají vyšší škody na zemědělských plodinách a
myslivci to v podstatě nemohou ovlivnit, velké plochy řepky, kukuřice atd., proto se v době před
sklizní v podstatě nedá lovit.
Pan Volf:
• pokud začnou zemědělci uplatňovat škody, začne to být likvidační pro myslivecké spolky.
12. Závěr valné hromady: Novotný Josef
Finanční hospodář p. Rejl Jan starší a zapisovatel p. Chládek Josef ukončili svoji dlouholetou činnost. Za
poctivou a pečlivou práci jim děkujeme a přejeme pevné zdraví a štěstí v osobním životě.
Jménem Honebního společenstva Vilantice děkuji všem členům za pomoc v naší činnosti, pochopení
našich počátečních problémů.
Přeji všem hodně pevného zdraví, hodně úspěchů v životě a v činnosti, kterou pro udržení naší přírody,
zvěře děláme a dělá především myslivecké sdružení.
Mysliveckému sdružení Vilantice děkuji za plodnou spolupráci a přeji jim hodně úspěchů v jejich
záslužné činnosti.
Hospodář Mysliveckého sdružení Vilantice poděkoval Honebnímu společenstvu Vilantice za spolupráci.
v uplynulém období a dále za schválení další spolupráce v letech 2013 – 2023.
Ve Vilanticích dne 31. října 2012 zapsala Jiřina Fialová

