Informace z jednání valné hromady Honebního společenstva Bruzovice,
která se konala dne 12. 3. 2019 na Obecním úřadě v Bruzovicích
Na valnou hromadu Honebního společenstva Bruzovice (dále jen VH) se dostavili členové honebního společenstva
a jejich zástupci s počtem 494 platných hlasů z celkového počtu 1041 hlasů všech členů honebního společenstva.
Samotné jednání VH bylo zahájeno po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, kdy byla VH
usnášení schopná za jakéhokoli počtu hlasů přítomných členů.
Jednání VH řídil Ing. Jaromír Vrba podle programu, který byl zveřejněn v pozvánce na jednání VH.
Na VH byly projednány a schváleny především následující záležitosti:
 VH rozhodla o změně stanov honebního společenstva v souladu s platným zákonem o myslivosti.
 VH odvolala dosavadní honební výbor Honebního společenstva Bruzovice a následně zvolila nové členy
honebního výboru podle jednotlivých funkcí v následujícím složení (počet členů honebního výboru se zároveň
snížil ze 7 na 5 členů):
Ing. Jan Guňka
starosta honebního společenstva
p. Karel Doležílek
místostarosta honebního společenstva
Ing. Stanislav Weissmann
finanční hospodář
Obec Bruzovice
člen honebního výboru
( v zastoupení)
Myslivecký spolek Bruzovice
člen honebního výboru
(zastoupen pověřeným členem MSB)
 VH schválila rozdělení finančního zůstatku (výtěžku) následovně:
o rozdělení čistého výtěžku formou příspěvku 50,- Kč za každý započatý hektar pro vlastníky honebních
pozemků, kteří byli současně ke dni 11.3.2019 členy honebního společenstva,
o použití části čistého výtěžku ve výši 3000,- Kč na odměny pro dřívější funkcionáře honebního výboru
(starosta HS, místostarosta HS a finanční hospodář).
Pro výplatu finančního příspěvku 50 Kč za každý započatý hektar honebního pozemku člena honebního
společenstva (fyzické i právnické osoby) byla schválena tato pravidla:
Vlastníci nad 10 ha si mohou požádat o výplatu příspěvku písemně u honebního starosty HS na adrese Ing. Jan
Guňka, Bruzovice 177, 739 36 nebo e-mailem na jan.gunka@centrum.cz; vlastníci, kteří mají méně než 10 ha si
mohou požádat o výplatu příspěvku u finančního hospodáře HS na adrese vyplata2019@seznam.cz .
Pro obě kategorie žadatelů platí:








výplatu je možné požádat v období od 1.4.2019 do 30. 9. 2019,
v žádosti o výplatu příspěvku je nutno uvést číslo účtu a kód banky, kde se mají peníze odeslat, jméno a
příjmení (název společnosti), dále číslo LV, jakož i celkovou výměru všech honebních pozemků,
u bezpodílového spoluvlastnictví manželů, u více spoluvlastníků a podílového vlastnictví se vlastníci mohou
dohodnout na jednom účtu; podmínkou výplaty příspěvku je písemný souhlas všech dotčených osob, nebo
mohou požádat každý zvlášť,
nabyvatelé, kterým bylo převedeno vlastnické právo k honebním pozemkům, musí prokázat, že vlastní
pozemky, na které přešla majetková práva dřívějších členů honebního společenstva,
výplata bude provedena nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost
podána,
ve výjimečných případech lze výplatu příspěvku provést v hotovosti,
případný zůstatek peněz z nevyplacených vlastnických podílů bude ponechán na účtu honebního
společenstva a o jeho využití bude rozhodovat příští valná hromada.

Za honební výbor Honebního společenstva Bruzovice
Ing. Jan Guňka
starosta honebního společenstva

