ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Honebního společenstva Malý Újezd
se sídlem Nebužely 3, 277 34 Nebužely, IČ: 470 09 284
konané dne 11. 6. 2021 ve Vavřinči, Hospodě U Zdeňka
Úvod, volba orgánů valné hromady
1. Jednání valné hromady zahájila v 18:00 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 19:00 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 19:05 hodin bylo přistoupeno k jednání dle pořadu bodů jednání v souladu s pozvánkou
na valnou hromadu. Pan Rališ oznámil, že na valné hromadě je přítomno 348 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,
Miloš Rališ
Běla Šestáková

7. Následně dala Běla Šestáková, starosta HS, hlasovat o návrhu na orgány valné hromady.
8. Složení orgánů valné hromady bylo schváleno 348 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 2020
1. Předsedající valné hromady přistoupila k projednání dalšího bodu jednání, schválení
finančního hospodaření HS za rok 2020 a jeho schválení.
2. Paní Běla Šestáková přednesla zprávu o finančním hospodaření HS za rok 2020.
Sdělila, že příjem v roce 2020 činil 52.770,- Kč, výdaje v roce 2020 činí 67.146,- Kč.

Stav účtu HS Malý Újezd k datu 31.12.2020 činí, dle sdělení paní Běly Šestákové,
částku ve výši 147.372,20 Kč.
3. Následně dala předsedající hlasovat o tom, zda valná hromada schvaluje zprávu o
finančním hospodaření HS za rok 2020.
4. Valná hromada schválila zprávu o finančním hospodaření HS za rok 2020 348
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. nákup umělých nor na lišku
E. nákup odchytového lapače na straky
F. nákup minerálního krmiva
3. Předsedající valné hromady dala hlasovat o investicích do honitby.
4. Projednání investic do honitby bylo schváleno 348 hlasy přítomných, to jest
všemi hlasy přítomných členů HS.
Projednání změn zásad způsobu využití honitby
1. Předsedající valné hromady přistoupila k projednání dalšího bodu jednání, změny
zásad využití honitby
2. Byly navrženy čtyři zásadní změny a to
a. v hlavě IV. odst. 3 stávajících zásad způsobu využití společenstevní honitby
“Malý ÚJezd”
i. přidat zásadu, že černá nad 50 kg bude využita pro potřeby HS Malý
Újezd
ii.
odstranit u daňčí zvěře slovo “každý”
iii. odstranit ze zásad cituji “každý třetí kus srnčí zvěře do 12 kg”
iv. zařadit novou zásadu “Majitelům pozemků, členům HS, kteří vlastní
více než 50 ha v HS Malý Újezd, bude (v závislosti na množství
odlovené zvěře, dle hospodáře HS) předán kus odlovené zvěře, vše po
dohodě s hospodářem HS.”
b. v hlavě II. odst. 1.
i. Na základě rozhodnutí bude každý lovec za vystavenou povolenku
hradit HS částku ve výši 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pětset korun
českých). Návrh na zrušení povinnosti nastřílení za 3.000,- Kč a
zvýšení ceny povolenky.

c. v hlavě II. odst. 3.
i. Držitelé povolenky k lovu, kteří v honitbě “Malý Újezd” osloužili
minimálně 10 let před dovršením 65. roku života, mají nárok na
povolenku za 100,-.
3. Předsedající valné hromady dala hlasovat o navržených změnách zásad způsobu
využití společenstevní honitby.
4. Valná hromada schválila změny zásad způsobu využití společenstvení honitby a
tím i jejich nové znění 348 hlasy, tj. hlasy všech přítomných a vzala je na vědomí.
Projednání návrhu ceníku pro členy HS
1. Předsedající valné hromady přešla k dalšímu bodu programu, návrh veřejného ceníku
pro členy HS.
2. Paní Běla Šestáková navrhla umístit veřejný ceník na internetové stránky obce, do
sekce honební společenstvo.
3. Cena se bude odvíjet od aktuální výkupní ceny zvěřiny a bude počítána vždy za celý
kus, jelikož HS nesmí prodávat zvěřinu v jiném stavu.
4. Valná hromada schválila návrh ceníku 348 hlasy, tj. hlasy všech přítomných a
vzala ho na vědomí.
Další návrhy k projednání navržené členy HS
1. Pan Tomáš Pelant navrhl vyplácet příspěvky za lovecky upotřebitelné psy za daných
podmínek, a to
a. HS bude disponovat dostatečnými finančními prostředky
b. pes/psi budou v rámci daného roku aktivní v činnostech HS (hony atd.)
c. nebude se vyplácet více než na dva psy
2. Paní Běla Šestáková navrhla platit sponzorské dary, jen pokud tomu dovolí finanční
situace HS
3. Další návrhy byly schváleny 348 hlasy přítomných, to jest všemi hlasy
přítomných členů HS.
Usnesení
5. Předsedající valné hromady přešla k dalšímu bodu programu, usnesení valné
hromady.
6. Byl přednesen tento návrh usnesení valné hromady:
a. Valná hromada schvaluje finanční hospodaření za rok 2020.
b. Valná hromada schvaluje investice do honitby.

c. Valná hromada schvaluje změny zásad způsobu využití společenstevní
honitby.
d. Valná hromada bere na vědomí vznik ceníku zvěřiny na stránkách obce
Malý Úejzd.
e. Valná hromada vzala na vědomí další návrhy z řad členů HS.
7. Následně bylo o návrhu usnesení valné hromady dáno předsedající hlasovat.
8. Pro přijetí usnesení valné hromady hlasovalo 348 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
19:30 hodin ukončena.

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

……………………………………
Miloš Rališ, sčitatel

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

