ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013

Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi
následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín, o.s. za uplynulý rok 2012.
Práci hodnotíme takto:

1.

Myslivecké hospodaření

Revizní komise konstatuje, že činnost Mysliveckého sdružení Hrabišín probíhá v souladu
se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění, prováděcích vyhlášek,
souvisejících předpisů a podle schváleného plánu řízení a kontroly hospodářem p. Ladislavem
Procházkou.
Na jaře proběhl úklid a asanace přikrmovacích zařízení (loveckých staveb), stejně jako jejich
opravy. Také proběhly dvě brigády na zalesňování v obecním lese.
V letním období probíhaly brigády na úpravu břehů kolem mysliveckého rybníka a přilehlého
okolí. Na rybníce se polodivoce odchovalo 30 kachen divokých.
Během zimního období probíhalo zásobování krmelců a zásypů v dostatečném množství.
V honitbě je dostatek loveckých zařízení, z nichž některá byla opravena či zrekonstruována.
Nyní je aktuální stav mysliveckých zařízení tento:
 kazatelna
- 9
 žebřík
- 57
 krmelec
- 20
 zásyp
- 2
 slanisko
- 20
V roce 2012 proběhl jeden hon na drobnou zvěř podle plánu hospodáře MS (uloveni byli tři
zajíci a dvě divoká prasata).
Brigádnická činnost probíhala většinou individuálně kolem mysliveckých zařízení
(přikrmování, nutná oprava, asanace atd.), voliér ale i příprav kulturních akcí.

2.

Sdružovací a kulturní činnost

Členské schůze probíhaly pravidelně a to vždy první pátek v měsíci. Presence členů byla
velmi vysoká a nebyl řešen žádný prohřešek z pohledu plnění povinností vyplývajících ze
Stanov MS Hrabišín a usnesení členské schůze. Schůze byly vedeny předsedou,
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p. Miloslavem Boxanem, a usnesení bylo vždy sepsáno jednatelem, Ing. Rostislavem
Krňávkem.
Oproti roku předcházejícímu mělo MS o jednoho člena méně, o dva členy však více.
Členskou základnu tedy tvoří 15 členů.
MS Hrabišín informovalo spoluobčany o své činnosti prostřednictvím článků v Hrabišínských
novinách a na webovém portálu. MS Hrabišín taktéž jednohlasně podpořilo celostátní petici
Za obnovu zemědělské krajiny.
I v loňském roce se uskutečnil myslivecký ples v KD Hrabišín. Ples byl po všech stránkách
hodnocen jako úspěšný.
MS finančně podpořilo pořádání kulturních akcí ostatními složkami obce Hrabišín. Přičemž
jsme spolupořádali Tradiční setkání seniorů a zúčastnili se Her bez hranic.
Konala se také dlouho očekávaná valná hromada HS Hrabišín, jejímž hlavním úkolem bylo
schválení nové smlouvy o nájmu honitby na období 10 let. Poděkování patří všem, kteří se na
přípravných jednáních, organizaci a realizaci podíleli.
3.

Finanční hospodaření

Kontrola finančního hospodaření proběhla dne 30. března 2013 za účasti členů RK a
finančního hospodáře, p. Karla Korgera, a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Doporučení revizní komise pro rok 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pokračovat v obnově přikrmovacích a loveckých zařízení.
Provést drobné opravy hráze mysliveckého rybníka a úpravu břehových porostů.
Připravit a uspořádat myslivecký ples, valnou hromadu HS Hrabišín.
Přijímat myslivecké adepty za účelem vykonání adeptské praxe.
Co nejdříve navrhnout a schválit třetího člena RK.
Zaměřit se více na § 11 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, zejm. odst. 1., tedy na
zakládání remízů či alespoň výsadbu dřevin v polích, které podpoří klidové a krytové
podmínky pro zvěř a ubývající drobné ptactvo. Samozřejmě v součinnosti s místní
samosprávou a vlastníky pozemků. Za zamyšlení stojí podílení se na krajinných
úpravách v rámci nového územního plánu.
7. Nadále rozvíjet spolupráci s Obecním úřadem Hrabišín a dalšími složkami obce.
8. Zvážit jednorázové podávání medikovaných přípravků v měsíci únoru. Odborná
veřejnost tuto medikaci nedoporučuje, Evropa a převážná většina honiteb ČR ji taktéž
neprovádí, s ohledem na veterinární a zootechnické nedostatky aplikace a častým
acidózám nejsilnějších kusů.
9. S ohledem na hlášené případy pytláctví v okolních honitbách nepodceňovat nalezené
uhynulé kusy zvěře, pohyb podezřelých osob a motorových prostředků vždy hlásit
mysliveckému hospodáři.
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10. Sledovat vývoj kolem avizované novely myslivecké legislativy, příp. včas a adekvátně
reagovat na přijaté změny.

VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ DOPORUČENÍ PROVÁDĚT ZA PLNÉ ÚČASTI VŠECH
ČLENŮ MS HRABIŠÍN, o.s.

V Hrabišíně dne 30. března 2013

Aleš Hás

Bc. Jakub Drimaj, v.r.
předseda RK

Přílohy:
č. 1 – Finanční hospodaření
č. 2 – Seznam členů
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Příloha č. 1

Finanční hospodaření

Příjmy:
Výdaje:

146 826,146 849,- 23,-

Rok 2012 tedy končí se ztrátou 23 Kč.
Z roku předcházejícího je v pokladně 61 524 Kč.
K 31. prosinci 2012 je v pokladně 61 501 Kč (bez členských podílů).
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Příloha č. 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Seznam členů

Alois Boxan
Antonín Boxan
František Boxan
Miloslav Boxan
Bc. Jakub Drimaj
Jan Gabor
Jan Gabor ml.
Vladimír Glanc
Aleš Hás
Pavel Hrubý
Karel Korger
Ing. Rostislav Krňávek
Jaroslav Petřek
Ladislav Procházka
Karel Pur

předseda MS
předseda RK, myslivecká stráž
člen výboru
místopředseda MS
člen RK, myslivecká stráž
finanční hospodář, myslivecká stráž
jednatel, starosta HS
myslivecký hospodář

(k 31. 12. 2012)
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