
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA LESOŇOVICE 

IČ: 433 81 235, se sídlem Dvořiště 1003, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

 

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, svolávám jako starosta Honebního 

společenstva Lesoňovice na den 31. března 2023 valnou hromadu Honebního společenstva 

Lesoňovice, která se uskuteční v kulturním domě v Lesoňovicích od 17:00 hod. 

 

Program jednání valné hromady: 

1. Prezentace účastníků 

2. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti 

3. Volba orgánů valné hromady – přesedajícího a zapisovatele a mandátové komise 

4. Zpráva výboru honebního společenstva včetně zprávy o finančním hospodaření za 

období 2013 -2023 

5. Rozhodnutí o využití honitby od 01.04.2023 do 31.03.2033 včetně usnesení valné 

hromady 

a) Seznámení s doručenými žádostmi o nájem honitby 

b) Rozhodnutí o využití honitby Lesoňovice formou nájmu  

Návrh usnesení: Schvaluje / Neschvaluje se nájem honitby Lesoňovice na období 

01.04.2023 – 31.03.2033 žadateli v pořadí: 

I. Jan Vodička, Herálec 

II. Josef Havlík, Dvořiště 1003 

III. Myslivecký spolek Lesoňovice 

6. Volba honebního starosty, místostarosty a členů honebního výboru (představení  

kandidátů, hlasování, aklamací – jednotlivě) 

7. Diskuse 

8. Závěr 

Informace pro členy honebního společenstva: 

 

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří 

mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od 

stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv 

počtu hlasů přítomných členů. 

2. Každý člen honebního společenstva má možnost se na základě udělené plné moci nechat  

na jednání valné hromady zastupovat. 

3. Členové – spoluvlastníci honebních pozemků dle § 26 odst. 5 zákona o myslivosti 

se mohou dohodnout, kdo je bude na VH zastupovat a tuto dohodu předložit u prezence  

na VH nebo mohou určit společného zmocněnce, což doloží písemně. Toto se netýká 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů, kdy kterýkoli z manželů 

může udělit druhému manželovi plnou moc. Spoluvlastníci honebních pozemků, kteří 

nejsou pověřeni k zastupování, se mohou VH zúčastnit, jsou však bez hlasovacího práva. 

4. Žádosti o pronájem honitby a další dokumenty jsou připraveny k nahlédnutí po telefonické 

domluvě u honebního starosty Josefa Havlíka. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 09.03.2023 

 

 

                                                                                ------------------------------------  

                                                                                       Josef Havlik, statosta 

                                                                              Honební společenstvo Lesoňovice 


