
- Zápis z VH HS Podolí, konané 29. března 2013 v KD Vésky 

 

 1. Zahájení   -   provedl Starosta HS pan Jaroslav Snopek. 

  

 Konstatoval, že na dnešní jednání  HS se dostavilo 693 hlasů HS z 1793 oprávněných a  jelikož   

 přítomní členové nejsou usnášení schopni, dle zákona 449/2001 Sb. se jednání odročuje o 1 hod, 
kdy bude  rozhodovat prostá většina přítomných hlasů. 

 
 
Program: 
 

 1. Zahájení po 1 hod.,  -  tj v 9 hod. Starosta zahájil jednání VH  s následujícím programem: 
 
 

      2. Volba předsedajícího VH, volba mandátové a volební komise, volba zapisovatele, skrutátorů 
      3. Zpráva o činnosti HS za uplynulé období 
      4. Zpráva výboru o finančním hospodaření a návrh na použití čistého výtěžku 
      5. Zpráva předsedy mandátové komise  
      6. Projednání a doplnění stanov dle předložených návrhů a jejich schválení  
      7. Zpráva volební komise, volba starosty,  místostarosty , členů výboru HS 
      8. Projednání a schválení dodatků k uzavřené smlouvě o nájmu honitby  
      9. Návrh na usnesení  
      10. Závěr 
 

 

 2.  Volba předsedajícího VH, volba mandátové a volební komise, volba zapisovatele, 
skrutátorů  

 Volba předsedajícího VH   navržen pan Novotný Lubomír  hlasování   pro 693, proti 0, zdržel 0 

  

 Volba mandátové komise Mařák Oldřich a Pípal Dušan  hlasování pro 693, proti 0, zdržel 0 
- volební komise- Slunéčko V., Straňák Ant.,Vítek J.    pro 693, proti 0, zdržel 0 
- zapisovatel -Radoch Stanislav                                    pro 693, proti 0, zdržel 0 
- skrutátor- Kopunec Petr , Pípal Lad.                           pro 693, proti 0, zdržel 0 

 

 3.  Zpráva o činnosti HS za uplynulé období  

 pan Snopek přednesl Zprávu HS za uplynulé období od r. 2003.( viz příloha ) 
 

- Připomínky :    starosta Podolí  - zpráva je nekonkrétní 
- Odpověď:        je možnost nahlédnout do Zápisů z jednání výboru HS 

 

 4.  Zpráva výboru o finančním hospodaření a návrh na použití čistého výtěžku  

 pan Snopek přednesl Zprávu o finan. hospodaření  ( viz příloha ) 
 

- připomínky :   rozdělení výtěžku i na období budoucí se navrhuje následovně: 
- 3 000,- na zajištění akce za účasti členů HS pro Podolí 
- 3 000,- na zajištění akce za účasti členů HS pro Míkovice 
- 5.000,- výsadba zeleně 
- 2.036,- provozní náklady 
- podrobně viz. zpráva o finančním hospodaření. 

 

 5. Zpráva předsedy mandátové komise 

 Zprávu přednesl pan Mařák Oldřich -po sečtení je přítomno  693 hlasů z  1793 oprávněných 
 

 6. Projednání a doplnění stanov dle předložených návrhů a jejich schválení 
 



 Projednání a doplnění stanov - připomínky podali :  starosta obce Podolí pan Křižka, Podškubka 
Pavel a výbor HS Podolí 

 - HS se nahradí " Honební společenstvo Podolí " dále jen HS  Podolí hlasování   pro 692, proti 0,  

 zdržel 1 ANO 
 

 - Podolí   -doplnit vize o rozdělování čistého výnosu pro budoucnost - na co se použijí peníze 
        -Uh. Hradiště p Hráček -  připomínka k tomu , kdo zaplatí příliš rozsáhlé představy 
        -Navrátil jindřich  - připomněl spolupráci HS a obce 
        -pan Slunéčko  - apeloval na spoluprácí  MS+ HS a obcí   hlasování  pro 564, proti 12, 
zdržel 117 ANO 

 

 - Jednání Hon. výboru  -  dle potřeby, nejméně 2x do roka   hlasování  pro 692, proti 0, 

               zdržel 1 ANO 
 

 - Odměna starosty HS   návrh 3000,- Kč hlasování  pro 229, proti 398 ,zdržel 66  NE 
 

 - Právo členů na informace - nikdo nezpochybňuje,  Info na web. stránkách, tisku,vývěskách. 

 V listinné podobě za skutečné náklady   hlasování  pro 670 , proti 0, zdržel 23  ANO 
- Změna stanov: 
-  čl. 6   Na VH je možno řešit body, které nejsou v programu při návrhu 10 %          členů 

HS  
                                                                             hlasování  pro 692, proti0, zdržel 1  ANO 
            čl . 6 - VH svolává starosta HS nejméně jednou za 5 let   
                                                                             hlasování pro 679, proti 12, zdržel 1 ANO     
            čl. 12 -  VH schvaluje účinnost stanov na ...dobu neurčitou    hlasování   pro   693 ANO 
 
 
7.  Zpráva volební komise, volba starosty,  místostarosty , členů výboru HS 
 Zpráva volební komise: volí se 5 členů Výboru HS prostou většinou přítomných členů 
 
                                 návrh:   starosta                Snopek Jaroslav        pro  693                                ANO 
                                              místostarosta        Novotný Lubomír      pro  686  proti 0,  zdrž. 7       ANO 
                                              člen                       Podškubka Pavel      pro  524  proti 12,  zdrž 156  ANO 
                                              člen                       Hráček Jaroslav        pro  693                                 ANO 
                                              člen                       Mařák Oldřich           pro  693                                 ANO 
 
8. Projednání a schválení dodatků k uzavřené smlouvě o nájmu honitby 
Nájemní smlouva mezi HS a MS je podepsána na období 2013-2023. Je kdykoliv vypověditelná oboustranně. 
 
Řídí se schváleným Dodatkem č 1. Tento dodatek řeší kompromis mezi návrhy starosty obce Podolí a     
pana Podškubky Pavla na straně jedné a výboru HS Podolí na straně druhé.Tento dodatek vychází z 
dobré  vůle zúčastněných stran.                  
 
Výše nájemného:stanovuje se na 15,- Kč za 1ha ročně. Celková výměra 869 ha x 15,-  částka 13 035 Kč  
          
připomínky –Podškubka- ježdění myslivců rozmočeným terénem a tím zvyšující se eroze půdy                                                      
MS souhlasí, poukazuje však na čtyřkolky..., jiná osobní auta.. 
Podolí- jednostranné vypovězení smlouvy HS a MS při nedodržení podmínek smlouvy, pan Novotný 
upozorňuje, že je již řešeno v nájemní smlouvě oboustrannou výpovědí. (čl. VIII. bod g)                                
 
Hlasování o upraveném znění Nájemní smlouvy mezi HS a MS :   pro 692, proti 0, zdržel 1     ANO   
 
9.  Návrh na usnesení 
 Předsedající VH přečetl usnesení z VH HS   hlasování  pro  693   ANO 
 
 



 
10. Závěr  
VH HS provedl nově zvolený starosta pan Snopek Jaroslav a popřál všem zúčastněným  dobrou                 
spolupráci za společným cílem. 
 
                                     
 podpis     zást. Podolí       pan Ing. Miroslav Křižka 
 
                 zást. Uherské hradiště   pan Jaroslav Hráček 
 
                 starostaHS Podolí      pan Jaroslav Snopek 
 
                 zapisovatel                     pan Ing. Stanislav Radoch                        
                                                         
             
             
za správnos: Lubomír Novotný  

           
 


