
Zápis
z jednání valné hromady Honebního společenstva Dubenec konané dne 9.11.2022 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dubenci.

V čase plánovaného zahájení jednání bylo přítomno 14 členů HS a 11 zmocněnců s celkovým počtem
1053 hlasů. Z celkového počtu 1255 hlasů, kterými disponuje členská základna HS Dubenec, činil
počet hlasů přítomných 83,9 %. Valná hromada se tím stala usnášeníschopnou.
V 17:30 byla dokončena prezence a jednání mohlo být zahájeno.

1. Jednání zahájil honební starosta MVDr. Michal Horák uvítáním přítomných, které následně
seznámil s programem valné hromady.

2. Dalším bodem programu bylo schválení programu jednání. Ten byl schválen jednomyslně všemi
1053 hlasy.

3.  Volba skrutátorů a mandátové komise v navrhovaném složení: p. Michal Bureš, p. Tomáš Krušina,
p. Miroslav Hanák.

                                                                                           Schváleno jednomyslně 1053 hlasy.

     Volba návrhové a volební komise v navrhovaném složení: ing. Václav Vinšálek, MVDr. Michal
Horák, p. Jaroslav Huňat.

                                                                                           Schváleno jednomyslně 1053 hlasy.

     Volba zapisovatelky – navržena p. Vendula Kirschová.
                                                             Schváleno jednomyslně 1053 hlasy.

4.  Honební starosta MVDr. Michal Horák přednesl zprávu o činnosti Honebního společenstva
Dubenec. Mezi body, které je z této zprávy třeba zdůraznit patří následující:

- v prosinci 2018 došlo k vypořádání podílů na hospodaření HS v celkové částce 10.150,- Kč.

5.  Honební starosta MVDr. Michal Horák přednesl zprávu o finančním hospodaření HS.
- příjmy: nájemné od MS Dubenec, úroky z vkladů
- výdaje: mj. náhrada za přičleněné honební pozemky vyplácená každoročně Státnímu

pozemkovému úřadu České republiky, vypořádání podílů na hospodaření HS členům, daň
z úroků z vkladů na bankovním účtu

6.  Honební starosta MVDr. Michal Horák přednesl návrh na rozdělení čistého výtěžku hospodaření
v období od začátku roku 2018 do konce roku 2022:
-  v rezervním fondu pro zajištění mimořádných výdajů HS zůstává po schválení roční účetní

závěrky za rok 2021 částka 40.305,- Kč, výhled do konce roku 2022 předpokládá zvýšení této
částky na 41.772,- Kč.

- rozdělení zbývající části finančních prostředků (na konci roku 2022 se předpokládá částka
kolem 172.532,- Kč) členům HS po splnění následujících podmínek:

a) pravdivé a úplné vyplnění Žádosti o podíl na výtěžku
b) doručení vyplněné a vlastnoručně podepsané žádosti honebnímu starostovi ve stanovené

lhůtě (1 měsíc po schválení roční účetní závěrky za rok 2022 – tzn. přibližně do konce
března 2023)

- k rozdělení uvedených prostředků dojde podle následujícího klíče: Poměrná výše podílu na
finanční částce určené k rozdělení bude stanovena na základě poměru počtu hlasů člena
(žadatele) k celkovému počtu hlasů všech členů honebního společenstva a bude zaokrouhlena
na celé koruny směrem dolů. Lhůta pro ukončení výplaty podílů je stanovena na 2 měsíce po
schválení roční účetní závěrky za rok 2022



7.  Diskuse k předneseným zprávám a k návrhu na rozdělení výtěžku. Nikdo nevznesl dotaz ani
připomínku.

8.  Hlasování o návrhu na rozdělení výtěžku hospodaření.
                                                                Schváleno jednomyslně 1053 hlasy.

9.  Honební starosta přednesl žádost o přijetí za člena HS Dubenec, kterou podala paní Vladimíra
Krušinová. Zároveň doporučil její schválení.

10. Hlasování o přijetí žádosti se tentokrát účastnili pouze 4 přítomní členové honebního výboru,
neboť přijímání žadatelů o členství patří do působnosti honebního výboru.

                                                                               Žádost byla přijata jednomyslně všemi 4 hlasy.

11. Volba honebního výboru
Návrhová komise navrhla do funkce honebního starosty MVDr. Michala Horáka.

                                                                                              Zvolen jednomyslně 1053 hlasy.

Návrhová komise navrhla do funkce honebního místostarosty pana Jaroslava Huňata.
                                                                                              Zvolen jednomyslně 1053 hlasy.

Návrhová komise navrhla do funkce člena honebního výboru pana Davida Bureše, pana Víta
Kaisera a paní Vladimíru Krušinovou.

                                                                                              Zvoleni jednomyslně 1053 hlasy.

12. Usnesení valné hromady ze dne 9.11.2022
Valná hromada projednala:

        a)  zprávu o činnosti HS Dubenec za uplynulé období
        b)  zprávu o finančním hospodaření za období od 1.1.2018 do 9.11.2022
        c)  návrh na rozdělení čistého výtěžku z finančního hospodaření

Valná hromada schvaluje:
a) zprávu o činnosti HS Dubenec od poslední valné hromady, konané dne 9.2.2018
b) zprávu o finančním hospodaření za období od 1.1.2018 do 9.11.2022
c) předložený návrh na rozdělení čistého výtěžku z finančního hospodaření
d) za honebního starostu MVDr. Michala Horáka

  za honebního místostarostu p. Jaroslava Huňata
  za členy honebního výboru p. Davida Bureše, p. Víta Kaisera a p. Vladimíru Krušinovou

13. Hlasování o usnesení valné hromady.
          Schváleno jednomyslně 1053 hlasy.

14.  Předsedající valné hromady, honební starosta MVDr. Michal Horák, poděkoval všem přítomným
za hojnou účast a v 18:30 ukončil jednání valné hromady.


