
Zápis z řádné valné hromady  

honebního společenstva Libštát 

 
Místo konání :   Libštát 180 - Myslivna, 512 03 Libštát 

Datum :   6. září 2014 

Čas :    14:00 

 

Valné hromady se zúčastnilo 25 členů, zastoupeno bylo 169 členů. 

Celkový počet členů je 353. 

Přítomní členové disponovali 290 vlastními hlasy a 1219 hlasy získanými na základě plné 

moci k zastupování na valné hromadě. 

Celkový počet hlasů na valné hromadě 1509. 

Celkový počet hlasů všech členů honebního společenstva 2117. 

Valná hromada byla usnášeníschopná. 

 

Poznámka : pro schválení bodu programu uvedeného v § 21 odst. 1 písmene b), c) a d), a v 

§ 21 odst. 2 se podle § 22 odst. 2 vyžaduje souhlas ¾ hlasů přítomných členů, 

tj. 1132, u ostatních bodů se vyžaduje ½ hlasů přítomných členů, tj 755. 

 

Jednací body : 

 

Bod číslo 1. Zahájení valné hromady 

Valnou hromadu zahájil Ing. Vejnar Josef, honební starosta v 15:15 po skončení presence. 

Před zahájením se zeptal všech přítomných, zda jsou řádně zaregistrování, tedy zda podepsali 

presenční listinu a zda obdrželi hlasovací lístek s počtem hlasů dle výměry honebních 

pozemků. Následně konstatoval usnášeníschopnost VH, neboť se jí účastní nadpoloviční 

většina hlasů všech členů. 

 

Bod číslo 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH 

Ing. Vejnar přečetl celý jednací a hlasovací řád. Nikdo k němu neměl připomínky ani náměty 

na doplnění. 

 

Stav hlasování    Pro : 1509 Proti : 0 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

Volba orgánů VH 

Do orgánů VH byli navrženi tito kandidáti: 

 

Předsedající VH: Ing. Vejnar 

 

Návrhová komise: Chuchlík, Václavík, Fejfar, Sedlář, Pechánek 

 

Stav hlasování    Pro : 1509 Proti : 0 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

 

 

 

 



Zapisovatel: Ing. Pavel Sedlář 

Ověřovatel zápisu: Mihulka Martin 

Zápis podepisuje dle zákona i honební starosta. 

 

Stav hlasování    Pro : 1509 Proti : 0 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

Bod č. 3 Schválení programu VH 

Ing. Vejnar přečetl program VH, jak byl uveden na pozvánce. Nikdo nechtěl program doplnit 

ani měnit. 

 

Stav hlasování    Pro : 1509 Proti : 0 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

Bod číslo 4. Zpráva výboru o činnosti HS od poslední VH. 

Ing. Vejnar přednesl zprávu, ve které konstatoval, že obdržel žádost o rozdělení honitby na 

dvě části, a to honitbu Komora Libštát a Kruh. Byla přednesena zpráva o tom, že výbor HS 

nebyl iniciátorem tohoto rozdělení ani se s ním neztotožňoval, ale respektuje toto rozdělení 

jako řešení letitých problémů mezi dvěma částmi zastoupenými jak v honebním společenstvu, 

tak v mysliveckém sdružení. Valná hromada vzala zprávu na vědomí, ale nehlasovala o ní. 

Přednesená zpráva bude přílohou zápisu. 

 

Bod č. 5. Zpráva o stavu hospodaření HS 

Zprávu přednesl pan Chuchlík. Ke dni konání VH je stav na pokladně 72.653 Kč, z těchto 

prostředků bude hrazen další provoz HS. Ke dni zániku HS rozdělením budou zbývající 

finanční prostředky rozděleny poměrem výměry honebních pozemků v nově vytvářených 

honitbách, tedy v poměru 1749 pro Komora Libštátu ku 702 pro Kruh. Výměra honitby 

Libštát před rozdělením byla podle poslední verze pozemkové evidence ke dni konání valné 

hromady 2451 ha honebních pozemků. Z toho členové HS vlastní 1920 ha (2117 hlasů). 

Myslivecká zařízení budou ponechána na místě a budou dále využívána v nových honitbách. 

Zpráva o finančním hospodaření bude přílohou zápisu. 

 

Stav hlasování    Pro : 1509 Proti : 0 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

Bod č. 6. Rozhodnutí o zrušení HS rozdělením  

Předsedající seznámil účastníky VH se záměrem zrušit honební společenstvo Libštát a 

honitbu Libštát na nové honitby a honební společenstva Komora Libštát a Kruh. Zrušení 

proběhne bez likvidace rozdělením na dvě HS, majetek bude rozdělen, jak je uvedeno 

v předchozím bodě. Zánik honebního společenstva, zánik honitby a ukončení nájemní 

smlouvy na honitbu Libštát proběhne ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honiteb a 

registraci honebních společenstev Komora Libštát a Kruh. Do té doby je honitba stále 

pronajata a myslivecky se v ní hospodaří. 

 

Stav hlasování    Pro : 1387 Proti : 122 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

Bod číslo 7. Diskuse 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  

 



 

Bod č.  8 Usnesení 

Ing. Pavel Sedlář přečetl valné hromadě tento zápis z VH. 

 

Stav hlasování    Pro : 1509 Proti : 0 Zdržel : 0 

Výsledek hlasování : Schváleno 

 

 

Bod číslo 9. Závěr 

Valná hromada byla ukončena projednáním všech bodů dle programu v 16:00. Ing. Vejnar 

poděkoval všem přítomným za klidný průběh VH. 

 

 

V Libštátě dne 6.9.2014 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Sedlář 

 

 

Honební starosta: Ing. Vejnar Josef 

 

 

Ověřovatel zápis: Mihulka Martin 
 

 


