
Zápis z valné hromady 
 

Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice  

 

konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: 

 

 

 

Program:  

1) Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky, volba zapisovatele, 

mandátové a volební komise 

2) Zpráva o činnosti honebního společenstva za období 2003 – 2013 

3) Schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu valné hromady 

4) Zpráva mandátové komise 

5) Projednání návrhu a volba nových orgánů honebního společenstva (honebního starosty, 

honebního místostarosty a ostatních členů honebního výboru) 

6) Projednání návrhu změn stanov honebního společenstva a jejich schválení 

7) Schválení způsobu využití honitby od 1. 4. 2013 

8) Usnesení a závěr 

 

 

1. Zahájení a schválení programu valné hromady, volba zapisovatele, mandátové a 

volební komise 

 

Jednání zahájil v 17:15 hod dosavadní starosta honebního společenstva pan František Krušina. 

Seznámil přítomné s programem valné hromady. 

 

Honební starosta navrhl zapisovatele: Ivanu Mazourovou 

Hlasování: 

Proti: 0                              zdržel se hlasování: 0                         pro: 1069 

 

Honební starosta navrhl mandátovou komisi: 

Členové: Bohuslav Mazour, Petra Ošmerová, Bohuslav Minařík 

Hlasování: 

Proti:0                             zdržel se hlasování: 0                           pro: 1069 

 

Honební starosta navrhl volební komisi: 

Členové: Pavel Man, Milan Chytrý, Petr Bílek 

Proti:0                           zdržel se hlasování: 2                            pro: 1067 

 

 

2. Zpráva o činnosti honebního společenstva za období 2003 - 2013 

 

Dosavadní starosta pan František Krušina přečetl tři dopisy zaslané honebnímu společenstvu. 

První byl od Mgr. Dana Nigglera (bez udaného bydliště), druhý byl od pana Adama Ševčíka 

(podepsáno však Šefčík), Tusarova 25a, 170 00 Praha 7 a třetí byl od pana Antonína Donutila, 

Čechyňská 16, 602 00 Brno.  

 



Zprávu o činnosti honebního společenstva od minulé valné hromady přednesl pan František 

Krušina. Seznámil přítomné s finančním hospodařením honebního společenstva za uplynulé 

období. Konečný zůstatek v pokladně honebního společenstva k 22.03.2013 činil 28.500,- Kč. 

 

 

 

3. Schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu valné hromady 

 

Volby a schvalování jednotlivých bodů se provádí veřejnou volbou, a to zvednutím lístku 

s uvedeným počtem hlasů člena nebo zmocněnce. 

 

Při podání více návrhů se hlasuje nejdříve o prvním návrhu v pořadí. Pokud je přijat, o dalších 

návrzích se již nehlasuje. Pro urychlení a zjednodušení práce sčitatelů hlasů se nejprve hlasuje  

kdo je proti a kdo se zdržel hlasování. 

 

Hlasy pro se vypočtou odečtením hlasů proti a těch, co se zdrželi hlasování, od celkového 

počtu přítomných hlasů. 

 

Hlasování: 

Proti: 0                          zdržel se hlasování: 0                            pro: 1069 

 

Valná hromada schvaluje jednací, hlasovací a volební řád. 

 

 

4. Zpráva mandátové komise 

 

Zprávu mandátové komise přednesl pan Bohuslav Mazour. 

 

Dle údajů poskytnutých katastrálním úřadem je 472 vlastníků a spoluvlastníků honebních 

pozemků tvořících honitbu Sejřek–Skorotice o výměře 1 634 ha, jejíž hranice byla uvedena 

do souladu se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. 

 

Z tohoto počtu dalo souhlas s členstvím v HS Sejřek-Skorotice 273 vlastníků a 

spoluvlastníků. 

 

Jelikož za více spoluvlastníků může práva člena vykonávat pouze jeden ze spoluvlastníků, má 

honební společenstvo Sejřek-Skorotice k dnešnímu dni 198 členů, s výměrou 1 203 ha 

pozemků, což představuje 1 317 hlasů. 

 

Z tohoto počtu udělilo plnou moc k zastupování 81 členů. 

 

Na dnešní valnou hromadu bylo pozváno 178 členů a 16 zmocněnců z řad nečlenů, kteří 

předem obdrželi plnou moc k zastupování na valné hromadě volebního společenstva. 

 

Celkem je na dnešní valné hromadě přítomno 41 řádných členů HS a 34 zmocněnců, kteří 

předložili plné moci k zastupování. 

 

Tito oprávnění účastníci valné hromady disponují 1069 platnými hlasy. 

 



Jelikož přítomní členové a oprávnění zmocněnci disponují nadpoloviční většinou hlasů, je 

dnešní valná hromada schopná se usnášet dle zákona o myslivosti o schválení stanov, volbě 

orgánů a dalších záležitostí dle programu. 

 

 

 

K přijetí rozhodnutí: 

 

 při schvalování návrhu honebního starosty nebo honebního výboru o finančním 

hospodaření a o použití čistého výtěžku 

 způsobu využití společenstevní honitby, o nájmu honitby (jejím uzavření, změně a 

vypovězení) 

 o změně stanov, o návrhu změny honitby 

 o přenesení působnosti podle článku 5, odstavce 2, písm. c) na honební výbor 

 

Dle zákona o myslivosti je zapotřebí souhlas tří čtvrtin přítomných členů, tj. 802 hlasů. 

 

Ke schválení ostatních bodů jednání je třeba prosté většiny hlasů přítomných členů, tj. 535 

hlasů. 

 

 

5. Projednání návrhu a volba nových orgánů honebního společenstva (honebního 

starosty, honebního místostarosty a ostatních členů honebního výboru) 

 

Hlasování o počtu členů volebního výboru: 

Bylo navrženo 2 + 5 členů. 

 

Hlasování: 

Proti: 0                          zdržel se hlasování: 0                            pro: 1069 

 

Valná hromada schvaluje 7 členů volebního výboru. 

 

Pan Petr Bílek přednesl návrh nového volebního výboru: 

Starosta honebního společenstva - Petr Soukup 

Místostarosta honebního společenstva - Petr Sedlák 

Členové honebního společenstva - Miloslav Tálský, Jan Šilhán, Bohuslav Prokeš, Josef Dufek 

a Ing. Roman Knop. 

 

Hlasování: 

Proti: 0                          zdržel se hlasování: 151                            pro: 918 

 

Valná hromada schvaluje nový volební výbor honebního společenstva 

 

 

 

 

 

 



6. Projednání návrhu změn stanov honebního společenstva a jejich schválení 

 

Návrh nových stanov byl všem přítomným členům honebního společenstva a zmocněncům 

k dispozici hodinu před zahájením valné hromady. K předloženému návrhu nových stanov 

byly vzneseny připomínky, a to článku 10 stanov, odstavci 2, upravit písmeno d). Tato část 

stanov v navrhovaném znění zněla: d) půjčky a úvěry a úroky z vkladů. Na základě diskuse 

přítomných se dospělo k úpravě, která byla následně přijata, a to: d) úroky z vkladů.  

Současně bylo na závěr (článku 12) stanov doplněno - Jejich přijetím se ruší Stanovy 

honebního společenstva přijaté dne 14.02.2003 v Sejřku.   

 

Hlasování: 

Proti: 0                          zdržel se hlasování: 0                           pro: 1069 

 

Byly vzneseny doplňující návrhy. Návrhy upravené stanovy byly valnou hromadou 

schváleny. 

Návrh nových stanov je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

7. Schválení způsobu využití honitby od 1. 4. 2013  

 

Bylo navrženo pronajmutí honitby stávajícímu Mysliveckému sdružení Sejřek-Skorotice za 

nájemní cenu 25,- Kč/ha/rok a přednesena (přečtena) nová nájemní smlouva s tímto 

sdružením. Jako zástupce myslivců na valné hromadě vystoupil pan Čech. Dále byl novému 

honebnímu starostovi na valné hromadě doručen Návrh na uzavření smlouvy na pronájem 

honitby od pana Lubomíra Slámy. Tato žádost byla na valné hromadě panem Slámou 

přednesena, nicméně nesplňovala podmínky pro pronájem honitby. Následně ji pan Lubomír 

Sláma vzal zpět. Současně vzal fyzicky zpět i písemné vyhotovení žádosti samotné ze stolu 

předsedajícího, a to prostřednictvím svého syna Martina Slámy.  

 

Hlasování pro návrh pronajmutí honitby Mysliveckému sdružení Sejřek-Skorotice za 25,- 

Kč/ha/rok: 

 

Proti: 0                          zdržel se hlasování: 43                           pro: 1026 

 

Valná hromada schvaluje pronájem honitby MS Sejřek-Skorotice.  Smlouva s mysliveckým 

sdružením bude přílohou tohoto zápisu. 

 

 

8. Usnesení a závěr 

 

Závěrečného slova se ujal nově zvolený honební starosta pan Petr Soukup. Poděkoval 

přítomným za hojnou účast a jménem všech zvolených za důvěru. Konstatoval, že přijetím 

nových stanov, zvolením nových orgánů honebního společenstva a schválením pronájmu 

honitby MS Sejřek-Skorotice, je splněna zákonná podmínka nezbytná k tomu, aby honební 

společenstvo a honitba nezanikly ze zákona. 

 

 

 



 

Na přání Mgr. Medkové byl zápis doplněn o následující skutečnost: 

Pan Tálský, na závěr valné hromady, obvinil paní Mgr. Medkovou (účastna na VH jako 

zmocněnec) z toho, že si před valnou hromadou vytvořila na zdi restaurace plnou moc (zřejmě 

myslel včetně podpisu zmocnitele). Pan Tálský své nařčení vzal následně zpět před všemi 

zúčastněnými a paní Mgr. Medkové se veřejně omluvil. Omluva byla paní Mgr. Medkovou 

přijata. 

 

 

V Sejřku, dne 22.03.2013 

 

 

Honební společenstvo SEJŘEK - SKOROTICE 

 

 

 

 

…………………………………..                                ……………………………………… 

Petr Soukup                                                                Ivana Mazourová 

Starosta         zapisovatel  

 

 

 

 

 

 

 

 


