Zápis ze zasedání valné hromady Honebního společenstva Pozlovice,
konané dne 28. 4. 2017 v 18:30 hodin v Hostinci U Krajčů




Datum a čas konání: 28. 4. 2017 od 18:30 do 20:38
Místo konání: Hostinec u Krajčů, Pozlovice
Přítomni: dle prezenční listiny

Pořad zasedání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu, zapisovatele a způsobu jednání valné hromady
Volba sčítačů hlasů
Informace o činnosti výboru HS v uplynulém roce
Zpráva o finančním hospodaření HS Pozlovice
Zpráva zástupce MS Komonec
Diskuze, náměty a návrh usnesení valné hromady HS Pozlovice
Přijetí usnesení a závěr

Průběh zasedání
Starosta HS Pozlovice pan Václav Sedlář (dále také jen „starosta“) zahájil zasedání valné hromady v 18:30.
V úvodu přivítal přítomné členy a konstatoval, že jsou přítomni členi reprezentující 167 hlasů z 600 možných,
což představuje 27,833 % a členská schůze je tedy neusnášení schopná.
V souladu se stanovami HS Pozlovice starosta přerušil v 18:33 zasedání valné hromady na jednu hodinu. V průběhu přestávky bylo podáváno pohoštění a také přišli další členové.
V 19:33 byla přestávka ukončena a slova se ujal předseda MS KOMONEC POZLOVICE z.s. (dále také jen „myslivecké sdružení“) pan Miroslav Kaniok a přednesl zprávu o činnosti mysliveckého sdružení.
Po zprávě o činnosti mysliveckého sdružení poděkoval starosta HS Pozlovice za přednesenou zprávu. Následně
starosta informoval, že jsou přítomni členi reprezentující 172 hlasů, usnesení se schvaluje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, což je 86+1 hlas, a pokladní zprávu je nutné schválit 75 % přítomných hlasů, což je 129.

Ad 1) Schválení programu, zapisovatele a způsobu jednání valné hromady
Tento bod pořadu jednání byl projednán společně s bodem 2 „Volba sčítačů hlasů“.

Ad 2) Volba sčítačů hlasů
Starosta HS Pozlovice navrhl jako zapisovatele Ing. Marka Lukácse a za sčítače hlasů paní Alenu Tomaiovou,
pana Václava Sedláře, Ing. Vlastimila Koláře, pana Karla Bednaříka a Ing. Zdeňka Adolta.
Dále starosta navrhl program zasedání valné hromady, tak jak byl uveden na pozvánce a tento návrh přednesl:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu, zapisovatele a způsobu jednání valné hromady
Volba sčítačů hlasů
Informace o činnosti výboru HS v uplynulém roce
Zpráva o finančním hospodaření HS Pozlovice
Zpráva zástupce MS Komonec
Diskuze, náměty a návrh usnesení valné hromady HS Pozlovice
Přijetí usnesení a závěr

Usnesení č. 1
Valná hromada schvaluje program zasedání, zapisovatele Ing. Marka Lukácse a sčítače hlasů paní Alenu Tomaiovou, pana Václava Sedláře, Ing. Vlastimila Koláře, pana Karla Bednaříka a Ing. Zdeňka Adolta.
(pro – 172, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Ad 3) Informace o činnosti výboru HS v uplynulém roce
Starosta přednesl zprávu o činnosti výboru HS Pozlovice v období od poslední valné hromady dne 28. 3. 2014.
Od poslední valné hromady se výbor sešel jednou při organizaci dnešní valné hromady. Starosta zajišťoval nákup a rozdělení přípravku Morsuvin. V roce 2014 se přihlásili jen dva zájemci a zbytek přípravku byl předán
singulárnímu sdružení Pozlovice, které bylo největším obnovovatelem mladého lesa.
Starosta podal k registraci na Městský úřad Luhačovice, odboru myslivosti, změnu a doplněk naší smlouvy o
snížení honitby o 3,33 ha u pana Františka Koláře, Pozlovice č. p. 145. S tímto krokem bylo poměrně dost starostí a vyřizování. Zdůvodnění vynětí plochy z honitby byl záměr pana Františka Koláře pozemek oplotit a na
něm zahájit chov koní. Do dnešního dne, však nebyl pozemek oplocen a není využíván k pastvě koní. Aktuální
zapsaná výměra honitby je 1 008,83 ha.
Ve spolupráci s podkladní paní Alenou Tomaiovou bylo vždy řádně zaplaceno nájemné honitby státní společnosti Lesy České republiky ve výši 154,00 Kč.
Každoročně starosta schvaluje plán lovu srnčí zvěře a další náležitosti pro hospodaření mysliveckého sdružení
v naší honitbě, které jsou vyžadované zákonem.
Společně s mysliveckým sdružením starosta zažádal na Úřadě městyse Pozlovice o rozmístění informačních
panelů při vstupech do volné krajiny a v blízkosti školy, věnujících se různým tématům, jako rostlinstvo, drobná
zvěř, vodní zvěř apod. Rada Městyse se záměrem nesouhlasila a realizovala informační altán pod hotelem Pohoda. Další informační panely nejsou dle stanoviska rady přínosné.

Ad 4) Zpráva o finančním hospodaření HS Pozlovice
Paní Alena Tomaiová přednesla pokladní zprávu.
Zůstatek k 28. 3. 2014

15.815,- Kč

Výdaje roku 2014
Paušální náhrady členů výboru
Občerstvení valná hromada 28. 3. 2014
Nájem honebních pozemků Lesy ČR a poštovné
Nákup Morsuvinu
Výdaje celkem

1.500,- Kč
2.889,- Kč
154,- Kč
1.621,- Kč
6.164,- Kč

Zůstatek k 1. 1. 2015

9.651,- Kč

Příjmy roku 2015
Nájemné Myslivecké sdružení Komonec
Příjmy celkem

6.073,- Kč
6.073,- Kč

Výdaje roku 2015
Nájem honebních pozemků Lesy ČR a poštovné
Výdaje celkem
Zůstatek k 1. 1. 2016
Příjmy roku 2016
Nájemné Myslivecké sdružení Komonec
Příjmy celkem

154,- Kč
154,- Kč
15.570,-Kč
6.073,- Kč
6.073,- Kč

Výdaje roku 2016
Nájem honebních pozemků Lesy ČR a poštovné
Výdaje celkem
Zůstatek k 1. 1. 2017
Příjmy roku 2017
Nájemné Myslivecké sdružení Komonec
Příjmy celkem
Zůstatek k 28. 4. 2017

154,- Kč
154,- Kč
21.489,- Kč
6.073,- Kč
6.073,- Kč
27.562,- Kč

Usnesení č. 2
Valná hromada schvaluje pokladní zprávu.
(pro – 172, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Ad 5) Zpráva zástupce MS Komonec
Zpráva již byla přednesena po přestávce.

Ad 6) Diskuze, náměty a návrh usnesení valné hromady HS Pozlovice
Starosta vyzval přítomné členy k diskuzi.
Ing. Luděk Kolařík upozornil starostu, že se ve své zprávě činnosti dlouze věnoval „nespolupráci“ Městyse Pozlovice a zda informační panely byly jedinou důležitou činností výboru, když se ve zprávě tomu tak dlouze starosta vyjadřoval. Starosta odpověděl, že toto byla jen jedna z činností a připomněl i ostatní body ze zprávy o
činnosti.
Ing. Luděk Kolařík položil dotaz k aktualizaci mapy, protože na webu HS Pozlovice je stále původní mapa z roku
1993. Starosta odpověděl, že výbor si je vědom této věci a mapa bude aktualizována po zapsání změn Komplexních pozemkových úprav k. ú. Pozlovice.
Pan Miroslav Martinec položil dotaz na výměru pozemků v honitbě, které jsou předmětem restituce rodu Serényiů. Starosta odpověděl, že v honitbě je cca 12 ha takových pozemků a stávajícím majitelem jsou Lesy České
republiky, s. p.
Několik dalších dotazů směřovalo na nízké stavy drobné zvěře, a co způsobuje tento úbytek. V diskuzi především odpovídali přítomní členové mysliveckého sdružení. Především je to rozšiřování turistických cílů a turistický aktivit. Zdejší zvěř je neustálou přítomností turistů se psy vyrušována a stresována. Dalším spatřovaným
problémem je změna způsobu obhospodařování zemědělských pozemků, kdy se v době seče používají vysokokapacitní traktorové soupravy se záběrem seče až 12 m, které nedávají drobné zvěři prostor pro únik a obměna
ohrad u pastevních pozemků a stále více se rozšiřujících elektrických ohradníků se sítí, které tvoří pro drobnou
zvěř nepřekonatelnou překážku.
Pan Vlastimil Žmolík upozornil, že myslivci při budování posedů v některých případech nerespektují zájmy
vlastníka pozemku, vybírají si nejpěknější stromy, do kterých zatloukají hřebíky a ničí takové stromy. Přítomní
členové mysliveckého sdružení se za takové chování omluvili a slíbili, že sjednají nápravu, aby se podobné případy neopakovaly a nové myslivecké zařízení bylo stavěno se souhlasem vlastníka pozemku.
Pan Karel Bednařík navázal na předchozí dotaz a rozšířil ho na rušení starých nefunkčních posedů a odvážení
starého materiálu. I v tomto bodě byla slíbena náprava ze strany mysliveckého sdružení.
V závěru diskuze byly prezentovány důležité kontakty na členy mysliveckého sdružení:

Většinu záležitostí lze řešit s hospodářem mysliveckého sdružením panem Petrem Mlčkem, telefon
607 043 661, v případě toulavých zvířat je možné volat mysliveckou stráž Ing. Zdeňka Adolta, telefon
777 705 057. Předseda mysliveckého sdružení pan Miroslav Kaniok má telefon 604 852 968.

Ad 7) Přijetí usnesení a závěr
Usnesení č. 3
(a) Valná hromada bere na vědomí zprávu činnosti 2014 – 2017.
(b) Valná hromada ukládá starostovi honebního společenstva společně s předsedou mysliveckého sdružení
řešit likvidaci starých mysliveckých zařízení a v případě umístění nového mysliveckého zařízení, je zodpovědný člen mysliveckého sdružení povinen projednat umístění takového zařízení s vlastníkem pozemku.
(pro – 172, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Starosta ukončil zasedání valné hromady v 20:38 hodin a rozloučil se s přítomnými členy.
Zapsal: Ing. Marek Lukács
V Pozlovicích 1. 5. 2017

………………………………………………………………………
Ing. Marek Lukács, zapisovatel
Zápis ověřili:

………………………………………………………………………
Václav Sedlář, starosta

………………………………………………………………………
Ing. Vlastimil Kolář, místostarosta

