ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Honebního společenstva Malý Újezd
se sídlem Nebužely 3, 277 34 Nebužely, IČ: 470 09 284
konané dne 19. 4. 2019 v Malém Újezdě, hostinci u Novotných
Úvod, volba orgánů valné hromady
1. Jednání valné hromady zahájila v 19:00 hodin paní Běla Šestáková, starosta HS.
2. Po zahájení a uvítání proběhla prezence přítomných, předložení plných mocí a kontrola
počtu hlasů jednotlivých přítomných členů HS.
3. Vzhledem k nedostatečnému počtu hlasů přítomných členů HS k vedení hlasování, byla
vyhlášena pauza 60 minut.
4. V 20:00 bylo konstatováno, že s ohledem na to, že od zahájení valné hromady uplynula již
více než 60 minut, bude hlasování valné hromady s ohledem na ustanovení § 22 odst. 4
zákona o myslivosti platné i v případě, že by nebyl na valné hromadě přítomen počet členů
HS, jejich hlasy činí více než ½ z celkového počtu hlasů.
5. V 20:05 hodin bylo přistoupeno k jednání dle pořadu bodů jednání v souladu s pozvánkou
na valnou hromadu. Pan Vokálek oznámil, že na valné hromadě je přítomno 287 hlasů
přítomných členů HS z celkového počtu 733 hlasů.
6. Z pléna byli navrženi tito kandidáti na orgány valné hromady, ve složení:
● zapisovatel valné hromady
● sčitatel hlasů
● předsedající valné hromady

Běla Šestáková,
Jaroslav Vokálek
Běla Šestáková

7. Následně dala Běla Šestáková, starosta HS, hlasovat o návrhu na orgány valné hromady.
8. Složení orgánů valné hromady bylo schváleno 287 hlasy, tj. hlasy všech přítomných
členů HS.
9. Zvolený zapisovatel, sčitatel a předsedající valné hromady následně provedli kontrolu
prezence přítomných členů HS a počtu jejich hlasů a konstatovali, že byla provedena
správně.
Schválení finančního hospodaření honebního společenstva za rok 2018
1. Předsedající valné hromady přistoupila k projednání dalšího bodu jednání, schválení
finančního hospodaření HS za rok 2018 a jeho schválení.
2. Paní Běla Šestáková přednesla zprávu o finančním hospodaření HS za rok 2018.
Sdělila, že příjem v roce 2018 činil 46.555,- Kč, výdaje v roce 2018 činí 25.995,- Kč.

Stav hotovosti na pokladně HS Malý Újezd k datu 18. 4. 2019 činí, dle sdělení paní
Běly Šestákové, částku ve výši 204.341,- Kč.
3. Následně dala předsedající hlasovat o tom, zda valná hromada schvaluje zprávu o
finančním hospodaření HS za rok 2018.
4. Valná hromada schválila zprávu o finančním hospodaření HS za rok 2018 287
hlasy, tj. hlasy všech přítomných a vzala ji na vědomí.
Projednání a schválení investic do honitby
1. Předsedající valné hromady přistoupila k projednání dalšího bodu jednání, projednání
a schválení investic do honitby.
2. Jako investice do společenstevní honitby byly navrženy:
A. nákup bažantích slepic
B. rekonstrukce krmných a pozorovacích zařízení
C. stavba nových krmných a pozorovacích zařízení
D. koupě napájecích zařízení pro zvěř
3. Předsedající valné hromady dala hlasovat o investicích do honitby.
4. Projednání investic do honitby bylo schváleno 287 hlasy přítomných, to jest
všemi hlasy přítomných členů HS.
Oznámení o změně hospodáře HS
1. Předsedající valné hromady přistoupila k projednání dalšího bodu jednání, oznámení
o změně hospodáře HS
2. Dosavadní hospodář HS, pan Rudolf Hodboď, byl odvolán honebním výborem a
tentýž orgán zvolil nového hospodáře HS, pana Tomáše Pelanta.
3. Předsedající valné hromady dala hlasovat o oznámení změny hospodáře HS.
4. Valná hromada schválila oznámení o změně hospodáře HS 287 hlasy, tj. hlasy
všech přítomných a vzala ho na vědomí.
Další návrhy k projednání navržené členy HS
1. Předsedající valné hromady přešla k dalšímu bodu programu, další návrhy k
projednání navržené členy HS.
2. Paní Běla Šestáková oznámila vznik bankovního účtu HS, vedeného u Raiffeisen
Bank, s číslem 470092843/5500.
3. Pan Tomáš Pelant navrhl přispět na veřejnou akci v obci, např. škole, ve výši 10.000,Kč z financí HS. Projednáno bude na příští schůzi honebního výboru.

4. Paní Běla Šestáková navrhla zaplatit veřejnou akci, “Myslivecký den”, konanou
25.5.2019 z financí HS.
5. Valná hromada schválila další návrhy 287 hlasy, tj. hlasy všech přítomných a
vzala je na vědomí.
Usnesení
6. Předsedající valné hromady přešla k dalšímu bodu programu, usnesení valné
hromady.
7. Byl přednesen tento návrh usnesení valné hromady:
a. Valná hromada schvaluje finanční hospodaření za rok 2018.
b. Valná hromada schvaluje investice do honitby.
c. Valná hromada vzala na vědomí změnu hospodáře HS.
d. Valná hromada vzala na vědomí další návrhy z řad členů HS.
8. Následně bylo o návrhu usnesení valné hromady dáno předsedající hlasovat.
9. Pro přijetí usnesení valné hromady hlasovalo 287 hlasů, tj. hlasy všech
přítomných.
Závěr
Po přijetí usnesení valné hromady bylo předsedajícím konstatováno, že byl vyčerpán program
valné hromady, nikdo z přítomných neměl další návrh k projednání a valná hromada byla v
19:45 hodin ukončena.

……………………………………
Běla Šestáková, honební starosta

……………………………………
Jaroslav Vokálek, sčitatel

……………………………………
Běla Šestáková, zapisovatel

