Honební spoleČenstvo Jasenice, Jasenice 40,675 7l Náměšt'nad Oslavou. IČ: 47441623

PoZv
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na valnou hromadu Honebního společenstva Jasenice,
která se bude konat dne27,ííjna2022 v l8:00 hod., v kulturním domě v.Iasenici.

Program:

l.
2.
3.
4.
5.
6,
].
8.
9,

Prezence - zjištěnípočtu hlasů od l7:30 hod,
Zahájení valné hromady od 18:00 hod.
Zpráva mandátové komise (členovévýboru HS Jasenice)
Návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové komise a mandátové komise
Schválení volebního a jednacího řádu va|né hromady
Volba honebního výboru HS Jasenice
Zpráva o činnosti HS Jasenice za období 2012 - 2022
Finančnízpráva HS Jasenice za období 2012 - 2022
Zpráva Mysliveckého spolku Jasenice o plnění nájemní smlouvy a stavu zvěře
l0. Přr.letí nových členůHS Jasenice
l 1. Schválení způsobu využiti honitby od l. 4.2023
12, Diskuse k jednotlivým bodům programu
l3. Usneseni, závěr

Poučení:
Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členovénebo jejich zástupci, kteří
mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od
stanoveného počátku valné hromady, můžese valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv
počtu hlasů přítomných členů,
Návrh volebního řádu valné hromady, informace o finančnímhospodaření HS, návrh na
rozhodnutí o využitívýtěžku z pronájmu honitby a návrh na způsob využitíhonitby v období od
l. 1. 2023 jsou k dispozici a knahlédnutíu starosty honebního společenstva pana Blažeje
Grubera vždy v pondě|í od 16 do l8 hodin (na obecním úřadě vJasenici), Dále výše uvedené
návrhy budou k dispozici jednu hodinu pŤed zahájením valné hromady v místě prezence.
Upozorňujeme,že dle ust. § 26 odst. 5 zákonač.4491200l Sb., o myslivosti, v platném znění, se
spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástíspolečenstevní honitby, musí dohodnout,
kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného
ztnocněnce.

V .Iasenici

dne 22. září 2022

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

JAsENlcE

lč:474 41 623
Blažej Gruber
Starosta HS J aSenlce

vyvěšeno d,",{,1 ;.

.?,',/(Ií'

Zveřejněno na úředních deskách těchto obcí:
Obec Jasenice, Jasenice 50
Město Velká Bíteš,Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš
Obec Pucov, Pucov 19
Obec Čikov, Čikov 68
Obec Naloučany, Naloučany 29
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