ZAPIS
ze schůzky výboru HS Slabčice konané 18' 10' 2013 v 18 hodin ve Smolči

Přítomni: Zika, Bouška, Řehak, Korecký,

Št'astný, Kalábová

Hosté za MS Slabčice: F. Pileček' ing' Hanus, K. Domín
V' Zika přivítal přítomné. F. Pileček vyslovil pochybnost, zdabyli pozváni všichni členovévýboru
MS' nakonec konstatujeme' že ano. Následuje projednání vypořádání mysliveckých zařízení. MS
jiŽ v květnu dostal výzvu ke schůzce přímo v terénu, na Ío zaÍim nedošlo. od MS jsme dostali mapu
se zákesem sÍávajicich zařizení. Výbor HS při projednaní na výboru v srpnu konstatoval, že na
případnou představu na úhradu nemá peníze. Záležitost jsme projednali i s právníkem. Jeho v,ýklad
jsme zaslali mysliveckému spolku a z něho lyplývá' že myslivecká zďízení jsou majetkem HS od
roku 1993 a dle nájemní smlouvy na léta 2005 až 2013 se o myslivecká zaŤizeni má nájemce starat,
udrŽovat je' případně vyměňovat za nové.
F' Pileček říká, Že v roce l993 přebíral pŤi vzniku honitby Slaběice myslivecká zaÍizeni
myslivecký spolek, a to bezúplatně, a tato zařízeni jsou jejich majetkem. otr2ka je' zda podle
zěkona tato zaÍizeni patÍi spolku nebo honebnímu společenstvu. V. Zika _ znovu zkontrolujeme
znénízékona. Následuje diskuze, jak probíhala údrŽba, budovrání nových zařízení, na čínríklady . .. .
I. Kalábová navrhuje zabývat se pouze těmi kusy. které jsou v pouŽitelném stalu. V. Zika navrhuje
pozvat všechny členy MS _ to by znamenalo dalšíschůzku a prodlení. F' Pileček navrhuje
pochůzku v terénu dle časových možností. Za MS 2 ělenové Pileček a V. Lusk, za HS myslivecký
hospodař - nezatíŽený spory a předchozí činnostív MS HT a 2 myslivci ělenové HS.

Myslivecký srub _ k jeho dalšímuvyužitíje nutná dohoda obce Slabčice, MS a HS. Srub není
evidovrín jako nemovitost, pouze pozemek pod ním podléhá smlouvě s obcí. Nejlépe by měl nadále
slouŽit místnímyslivosti.
V. Zika informuje o tom, že minulý pátek na členskéschuzi MS byl tento spolek zrušen dle stanov
většinou hlasů z celkového počtu členů.

Jsou dotazy na pruběh mysliveckého hospodaření. od počátku byli pro kontakt s mysliveckým
hospodářem určeni B. Řehak a P. Dlouhý pokudjde o myslivost, kontrolu a rozdělování zvěřiny.
Je třeba mít písemné podklady, cenové nabídky a smlouvy, které by byli uloženy u pokladníka HS _
případné kontroly ze strany členůHS.
PožádráLrne hospodáře o spolupráci podle ďívějšíústnídomiuvy. Je třeba předloŽit ceníky pro
vyúivaný výkup zvěřiny, poplatkových lovů a smluvní vztahy dle stanov HS smí uzavírat pouze
starosta HS, místostarosta HS, nebo jimi pověřená osoba z výboru HS. Týo podklady jsou
k nahlédnutí ělenům HS a uveřejníme i na našich www striínkách. Nadále bylo schváleno pověření
P. Dlouhého pro konzultace k provozování myslivosti a rozdělování zvěřiny dle seznamu' který má
k dispozici tak, aby nebyl hospodář touto agendou zb}tečně zaměstnáván a B. Řeháka jako osobu,
která má oprávnění ke kontrole zvěřiny.

Y. Zika dáváhlasovat o usnesení _ P. Dloúý a B. Řehák budou pověřené osoby hospodáře.
S tímto vyslovili souhlas všichni přítomní členovévýboru HS.

Stále řešíme otázku odpovědnosti členůHS za škody. Tato odpovědnost plyne ze zákona, pokud
je členem HS'
V této souvislosti V. Zika informuje o absolvovaném školenío novém znění občanského
zákoníku
a související problematikď' a teoretické moŽnosti ZříZení pobočného spolku'
',spolky
jehoŽ členové
by tuto odpovědnost pŤevzali na sebe. Nejsme si jisti, Že tato možnost je ta sprár.rrá a
slučuje seše Ziíkonem o myslivosti.
V této souvislosti nadále vidíme potřebu právních konzultací. Dále potŤebu zpracovat jasná
pravidla pro podávání žádostí o pronájem honitby. V. Zika navrhuje vyuŽívat sluŽby Mgr.
Kohoutka, který se osvědčil. Pro ěinnost HS Slabčice - všichni členovévýboru souhlasí.

Diskuze _ I. Kalábová se ptrí na zveřejňování termínůnahríněk a společných lovů kvůli bezpečnosti.
Není to povinné a zdá se, že kromě ní týo informace nikdo jiný nevyžaduje. Přesto se ve
spolupráci s obcí pokusíme stručnou informaci formou SMS zasílat občanůmSlabčic.

Pokudjde o naháňky, budou upřesněny podmínky zvaní konkrétníchhostů. Není zájem
zváthosIy ,,zakaždou cenu"' Zejména pokud se jedná o osoby s nevhodnou pověstí případněje k HS Slabčice neloajální a spíšejipoškozuje !
Musíme se důkladně připravit na setkání s občany 30.11.2013' jak po technické tak
obsahové stránce. Se starostou obce zajistíme zveřejnění pozvánky v Infu obce a
v}topení sálu. Myslivci zajistí výzdobu, občerstvení atd..

Zápis bude zasliín i mysliveckému hospodáři, neboť probíranébody se týkají ijeho osoby.

Schůzka byla ukončena po 20. hodině.
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