Honební společenstvo Dubenec
se sídlem: Dubenec čp. 80; 544 55 Dubenec
zastoupené honebním starostou MVDr. Michalem Horákem

všem členům honebního společenstva

OZNÁMENÍ
honebního starosty o usnesení valné hromady Honebního společenstva Dubenec
Dovolte mi, abych Vás seznámil s důležitými body, kterými se zabývala valná hromada honebního společenstva na svém
jednání konaném dne 9. února letošního roku v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dubenci.
Někteří z členů honebního společenstva byli přímo účastni jednání, pro ně je toto oznámení pouze rekapitulací a
připomenutím schválených ujednání a změn. Mnozí členové se na jednání valné hromady nechali v souladu se zákonem o
myslivosti a Stanovami Honebního společenstva Dubenec řádně zastupovat a právě z jejich řad vzešel zájem o vypracování
jakéhosi uceleného a stručného shrnutí výsledku jednání. Pro tyto členy je tedy následující sdělení určeno především.
Zahájení jednání valné hromady Honebního společenstva Dubenec bylo z důvodu nízkého počtu hlasů přítomných
členů a jejich zástupců nutno odložit z 16:00 na 17:00, kdy se valná hromada stala usnášeníschopnou.
Po volbě orgánů nutných pro zdárný a plynulý průběh jednání valné hromady, přednesl honební starosta MVDr.
Michal Horák zprávu o činnosti honebního společenstva a zprávu o finančním hospodaření honebního společenstva
v období od poslední valné hromady do současnosti.
Dalším bodem jednání a zároveň bodem, který byl a bude zřejmě předmětem největšího zájmu členů honebního
společenstva, byl návrh na rozdělení čistého výtěžku z hospodaření honebního společenstva. Návrh byl valnou
hromadou schválen, takže následující řádky ve zkratce popisují, jakým způsobem bude s čistým výtěžkem hospodaření
naloženo:
1. Z finančních prostředků, kterými Honební společenstvo Dubenec disponuje, zůstane v rezervním fondu částka
35.815,- Kč.
2. Rozdělení zbývající části finančních prostředků členům honebního společenstva při splnění následujících
podmínek:
a) Vyplacení podílu na výtěžku bude podmíněno vyplněním písemné Žádosti o podíl na výtěžku s vlastnoručním
podpisem žadatele (dále jen „Žádost“) a doručením této žádosti honebnímu starostovi (adresa v záhlaví
tohoto oznámení). Formulář Žádosti bude možné stáhnout z webových stránek obce Dubenec nebo o něj
můžete požádat prostřednictvím e-mailu na adrese: hsdubenec@seznam.cz.
b) Součástí Žádosti jsou kolonky, kam žadatel vyplní číslo bankovního účtu a e-mailovou adresu, jejímž
prostřednictvím bude potvrzeno přijetí Žádosti a upřesněna výše a termín výplaty.
c) K výplatě podílu dojde bezhotovostním převodem z účtu honebního společenstva na účet člena.
d) 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 (stav k 31.12.2017) a bude
zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.
e) Lhůta pro doručení Žádosti je 5 měsíců po schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok 2017 (tj. 3. srpna
2018) a lhůta pro ukončení výplaty podílů je 6 měsíců po schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok
2017 (tj. 3. září 2018).
f) Finanční prostředky, o které právoplatní členové neprojeví zájem, a které zbydou po ukončení výplaty podílů,
budou ponechány na účtu honebního společenstva a stanou se součástí výtěžku, který bude rozdělen mezi
členy honebního společenstva při nejbližší příležitosti a podle stejného klíče.
Následujícím bodem na pořadu jednání byl návrh a schválení drobných změn ve Stanovách Honebního
společenstva Dubenec.
A posledním a jedním z nejdůležitějších bodů jednání valné hromady byla volba honebního místostarosty na
zbývající část stávajícího funkčního období (z důvodu úmrtí bývalého honebního místostarosty).
Honebním místostarostou byl zvolen pan Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec
Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Dubenec spolu s upraveným zněním Stanov Honebního společenstva
Dubenec již byl předložen na Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Změny, které z něho
vyplývají, byly následně zaneseny do Rejstříku honebních společenstev.
Jak už jsem předeslal, toto oznámení je pouze stručným shrnutím jednání valné hromady. Pokud bude mít kdokoliv ze členů
Honebního společenstva nebo vlastníků honebních pozemků ve společenstevní honitbě Dubenec jakékoliv dotazy týkající se
tohoto pojednání, případně jiných záležitostí týkajících se Honebního společenstva, neváhejte mě kontaktovat na e-mailové
adrese: hsdubenec@seznam.cz
V Dubenci

dne 18.7.2018

……………………………….....
honební starosta: MVDr. Michal Horák

