Zápis valné hromady Lesní singulární společnosti Lípa, z.s.
Konané dne 24. dubna 2022 v 13:00 hodin
v Pohostinství u Kubínů v Lípě, č.p. 52, PSČ 763 11
Valná hromada Lesní singulární společnost Lípa, z.s. (dále jen LSS) byla svolána za účelem
projednání a schválení níže uvedených bodů programu.
Osoby, které se zúčastnily valné hromady, se při příchodu podepsaly do presenční listiny
přítomných.
Program valné hromady:
a) schválení programu ,volba ověřovatele a zapisovatele
b) volba orgánů spolku (volí se pětičlenný výbor spolku se dvěma náhradníky a dále
tříčlenná kontrolní komise spolku s jedním náhradníkem)
c) přečtení zápisu z valné hromady z 19.2.2017
d) přečtení zprávy předsedy LSS,revizní komise a lesního hospodáře
e) schválení doplnění stanov
f) diskuze
g) výplata podílů za rok 2021
h) zápis palivového dříví na rok 2022
Ve 13:00 hodin předseda LSS Petr Bobál přítomné přivítal, seznámil je s programem a
oznámil, že je přítomno 73 podílníků z celkového počtu 170 podílníků a musí se 30 minut
počkat, aby byla valná hromada LSS usnášeníschopná.
Ve 13:30 předseda Petr Bobál valnou hromadu LSS oficiálně zahájil.
a) Program valné hromady, zapisovatel Karel Vajdák a ověřovatel Leoš Slováček
 Schváleno 100% hlasů
b) volba orgánů spolku
 Do výboru LSS byli navrženi a představeni kandidáti: Petr Bobál, Pavel Balajka,
Leopold Kunor, Karel Vajdák, Martin Ušela, Leoš Slováček, Petr Ondra
 Do revizní komise byli navrženi a představeni kandidáti: Radek Mikeska, Hana
Gereková, Josef Nášel, Bedřich Slováček, Ladislav Ujčík
 Přítomní volili prostřednictvím hlasovacích lístků, na nichž byla uvedena
jména všech kandidátů. Hlasující označili preferované kandidáty v počtu
odpovídajícím voleným členům orgánů, tj. v případě kandidátů na členy
výboru označili pět osob, v případě kandidátů na členy kontrolní komise
označili tři osoby.
 Volební komise ve složení Pavel Balajka, Radek Mikeska, Leoš Slováček,
Richard Foltýn, Martin Ušela po hlasování provedla sčítání hlasů a zvoleni byli
ti kandidáti, kteří obdrželi v součtu nejvyšší počet hlasů.
Členy výboru byli zvoleni Petr Bobál-62 hlasů, Pavel Balajka-59 hlasů, Karel
Vajdák-59 hlasů, Leopold Kunor 55 hlasů, Martin Ušela-55 hlasů
Náhradníky se stali Leoš Slováček-19 hlasů, Petr Ondra-11 hlasů

Členy revizní komise byli zvoleni Radek Mikeska-57 hlasů, Hana Gereková-57
hlasů, Josef Nášel-56 hlasů,
Náhradníkem do revizní komise se stal Ladislav Ujčík-19 hlasů
c) Zápis z valné hromady z 19.2.2017 přečetl Karel Vajdák
d) Zprávu lesního hospodáře LSS za posledních 5 let přečetl Jakub Konečný
Zprávu předsedy LSS přečetl Petr Bobál
Zprávu revizní komise přečetla Hana Gereková
e)

Schválení doplnění stanov


f)

Schváleno 100% hlasů

Diskuze

g) výplata podílů za rok 2021
h) zápis palivového dříví na rok 2022
Kladovka
Listnaté dřevo…………………………………….1.610,- Kč/m3
Jehličnaté dřevo………………………………….1.150,- Kč/m3
Metrové
Listnaté dřevo………………………………………1.400,- Kč/mp
Jehličnaté dřevo…………………………………..1.100,- Kč/mp

Po provedení volby orgánů spolku se zvolení členové přistoupili k volbě předsedy a
místopředsedů orgánů spolku.
Hlasování probíhalo zvednutím ruky.
Předsedou výboru spolku byl zvolen Petr Bobál a to jednomyslně. Místopředsedou spolku byl
zvolen Pavel Balajka, a to jednomyslně.
Předsedou kontrolní komise byla zvolena Hana Gereková, a to jednomyslně.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a ustavující valná hromada (členská
schůze) tímto byla ukončena.

V Lípě 24.4.2022
Zapisovatel: Karel Vajdák,
Ověřovatel: Leoš Slováček

