JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
valné hromady
Tento řád vychází z dosavadních stanov honebního společenstva a z ustanovení § 22 zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního
společenstva, kteří přitom mohou být zastoupeni zmocněncem.
Při rozhodování hlasováním schváleného programu, tedy následně o dalších věcech, přísluší
členovi jeden hlas za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě
vlastní.
1. Členové honebního společenstva se osobním dokladem, vylučujícím pochybnost o
identitě osoby doklad předkládající, zmocněnci se prokazují navíc platně udělenou plnou
mocí.
2. 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.
3. Jednání se řídí programem schváleným valnou hromadou.
4. Jednání valné hromady řídí do doby zvolení předsedajícího valné hromady honební
starosta nebo honebním starostou pověřený člen honebního výboru.
5. Přítomnost členů honebního společenstva a jejich hlasů (mandát valné hromady) ověřuje
mandátová komise jmenovaná honebním starostou dle prezenční listiny.
6. Členovi honebního společenstva přísluší jeden hlas za každý, i započatý hektar výměry
honebního pozemku, který v honitbě vlastní.
7. Zařazení dalšího bodu na program na jednání valné hromady je možné se souhlasem
všech přítomných členů honebního společenstva.
8. O návrzích se hlasuje veřejně po jejich přednesení a projednání, a to v pořadí ve kterém
byly podány.
9. Tajný způsob hlasování se užije v tom případě, jestliže se na tomto způsobu usnese
nadpoloviční většina všech přítomných hlasů.
10. Výsledky hlasování zjišťují zvolení sčítači hlasů.
11. Po každém hlasování předsedající oznámí, zda byl nebo nebyl předložený návrh přijat a
kolika hlasy. Výsledek zaznamená zapisovatel.
11. O rozhodnutích valné hromady zvolený zapisovatel pořizuje zápis, obsahující průběh
jednání, a podpisuje ho společně s honebním starostou

V ........................................ dne .............................. podpis : ………………………………..
za honební společenstvo

