Honební společenstvo Dlouhý Újezd

POZVÁNKA
na jednání valné hromady honebního společenstva, která se bude konat
dne 31.5. 2019 v Kulturním domě Dlouhý Újezd na adrese Dlouhý Újezd 170 se zahájením v 16:30 hod.
Program:
1) Zahájení valné hromady schválení programu valné hromady dle pozvánky a projednání a hlasování o případných
návrzích na projednání záležitostí neuvedených v pozvánce na valnou hromadu.
2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3) Schválení volebního řádu valné hromady.
4) Volba předsedajícího valné hromady.
5) Volba zapisovatele a sčítačů hlasů.
6) Informace o činnosti a stavu honebního společenstva.
7) Odvolání honebního výboru.
8) Volba nového honebního výboru.
9) Projednání návrhu změny stanov honebního společenstva.
10) Schválení změny stanov honebního společenstva.
11) Usnesení.
12) Závěr.
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Poučení :
Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě jmenovitou plnou moc jiné osobě. Podpis
člena na plné moci musí být úředně ověřen.
Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, se musí dohodnout, kdo z nich bude
vykonávat práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce. V případě spoluvlastnictví
k honebnímu pozemku a existence dohody spoluvlastníků jsou spoluvlastníci povinni předložit písemnou dohodu
spoluvlastníků či písemné prohlášení spoluvlastníků prokazující, který spoluvlastník bude vykonávat práva člena
honebního společenstva. Podpisy spoluvlastníků na dohodě či písemném prohlášení musí být úředně ověřeny.
Ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o myslivosti je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové
honebního společenstva 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.
S ohledem na trvale záporné stanovisko MÚ města Tachov ke zveřejňování písemností na obecní desce tohoto úřadu
se navrhuje změna čl.6, odst. 5 stanov honebního společenstva spočívající v tom, že valná hromada bude nadále
svolávána oznámením zveřejněným jen na úřední desce obecních úřadů obce Částkov a obce Dlouhý Újezd. Plné
znění návrhu nových stanov honebního společenstva Dlouhý Újezd, návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné
hromady a volebního řádu valné hromady, jakož i vzor plné moci pro zastupování na valné hromadě jsou k dispozici
na elektronické úřední desce obce Částkov a obce Dlouhý Újezd a městského úřadu města Tachov (vše okres Tachov)
kde tvoří přílohu této pozvánky, dále u předsedy honebního společenstva pana Jaroslava Touška, tel. č. +
420 725 978 622 a dále bude k dispozici jednu hodinu před zahájením valné hromady v místě prezence.
S ohledem na skutečnost, že k datu 25.7.2019 skončí funkční období honebního starosty, honebního místostarosty a
členů honebního výboru, navrhuje se jejich odvolání a volba nového honebního starosty, nového honebního
místostarosty a nových členů honebního výboru. Návrhy kandidátů pro volbu nového honebního starosty, nového
honebního místostarosty a nových členů honebního výboru, lze před konáním valné hromady zaslat honebnímu
starostovi. Návrh musí obsahovat jméno příjmení, datum narození, bydliště a písemný souhlas navrhované osoby
s kandidaturou, jinak bude z projednávání vyřazen. Pokud se kandidát nezúčastní osobně valné hromady, je třeba
nejpozději na valné hromadě předložit jeho písemný souhlas s kandidaturou s úředně ověřeným podpisem kandidáta,
jinak bude návrh z projednávání vyřazen.
Projednat záležitost, která není na této pozvánce uvedena, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního
společenstva.

V Dlouhém Újezdu dne ………………..

…………………………..………………..
Jaroslav Toušek – honební starosta

