Čislo bodu……..

MATERIÁL
- k projednání a schválení

zastupitelstva obce Staré Křečany na 28. veřejném zasedání,
konaného dne 25.03.2021.

Předmět:

Myslivecký spolek Staré Křečany – Vyjádření k výlovu ryb z rybníku
a k finanční výši kompenzace za zarybnění rybníku HAVELÁK
ve Starých Křečanech.

Předkládá:

František Moravec, starosta obce

Zpracovala:

Lucie Kameníková, DiS., referentka obce

Myslivecký spolek Staré Křečany – Vyjádření k termínu pro výlov rybníku a k finanční výši
kompenzace za zarybnění rybníku HAVELÁK ve Starých Křečanech
Důvodová zpráva:
Na základě Usnesení č. 26/2021 ze dne 29.01.2021 a Usnesení č. 27/2021 ze dne 25.02.2021,
vydaných zastupitelstvem obce Staré Křečany proběhla v prostorách obecního úřadu ve Starých
Křečanech dne 26.02.2021 schůzka mezi pověřenými zástupci Obce Staré Křečany (p. František
Moravec, starosta obce a p. Martin Hlinka, OLH a zastupitel obce) a Mysliveckého spolku Staré
Křečany ( p. V. Hyblbauer a p. Ing. M. Flechner) ohledně výpovědi z Pachtovní smlouvy pod čj.
OUKŘ-3643/2020 ze dne 15.12.2020, kde předmětem pachtu je rybník HAVELÁK ve Starých
Křečanech.
Na základě tohoto jednání obec navrhla MS, aby si zajistil výlov ryb v jarním výlovu a dále MS
navrhla nejvyšší finanční částku pro možnou kompenzaci v případě, že by k výlovu ryb nedošlo a to
ve výši 40 000,- Kč. Zástupci MS se se zástupci obce domluvili na tom, že navrženou finanční
částku projednají na výborové schůzi spolku a s členskou základnou, a poté zašlou písemné
vyjádrření obci Staré Křečany.
Dopisem ze dne 09.03.2021 Obec Staré Křečany obdržela písemné vyjádření MS Staré Křečany,
kde obec informuje o tomk, že spolek obdržel sdělení od Ministerstva zemědělstí ze dne 03.03.2021
ohledně dopadu omezení na myslivost a rybářství v souvislosti s vydaným Usnesením vlády č. 216
ze dne 26.02.2021, které spolek respektuje a sděluje tímto obci, že výlov rybníku nepřipadá v úvahu
kde další možný termín výlovu rybníku je na podzim. Spolek tyto skutečnosti chápe jako finanční
ztráty pro obě strany.
Po projednání vniklé situace spolek přistupuje na nabídku obce, kde souhlasí a příjímá finanční
kompenzaci ve výši 40 000,- Kč. Kde zařízení na pozemku obce v majetku spolku bude nadále
užíváno společně ve prospěch obou stran a předáno bude po zaslání finanční kompenzace od obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí zprávu Mysliveckého spolku
Staré Křečany ohledně vyjádření k provedení výlovu ryb z rybníku a finanční výši
kompenzace za zarybněnění rybníku HAVELÁK ve Starých Křečanech.
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