Honební společenstvo Dubenec
zastoupené honebním starostou MVDr. Michalem Horákem
korespondenční adresa: Dubenec 80, 544 55

POZVÁNKA
všem členům honebního společenstva
na jednání valné hromady Honebního společenstva Dubenec, která se bude konat dne

9.11.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec od 17:00 hodin
Program:
1. Prezence
2. Zahájení valné hromady honebního společenstva
3. Schválení programu valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, mandátové komise, návrhové komise a volební
komise)
5. Zpráva o činnosti honebního společenstva
6. Zpráva o hospodaření honebního společenstva a návrh na použití čistého výtěžku
7. Diskuse k předneseným zprávám
8. Projednání žádostí o přijetí za člena Honebního společenstva Dubenec
9. Volba honebního starosty, honebního místostarosty a dalších 3 členů honebního výboru
10. Případné úpravy stanov
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
Člen honebního společenstva může podle Čl. 6 odst. 4 stanov honebního společenstva udělit k zastupování na
valné hromadě plnou moc jiné osobě – viz přílohu této pozvánky. Členové HS, kterým okolnosti brání zúčastnit se
jednání valné hromady osobně, a kteří mají zájem nechat se na valné hromadě zastupovat, nabízíme možnost
delegování některého z následujících zástupců honebního společenstva, případně dalších účastníků valné hromady:
MVDr. Michal Horák, Dubenec 80, 544 55, datum narození 22.9.1976 (e-mail: info@jezevet.cz) … stávající
honební starosta
Jaroslav Čapek, Doubravice čp. 159, 544 51, datum narození 25.8.1946 … stávající člen honebního výboru
Josef Dubský, Dubenec čp. 98, 544 55, datum narození 19.5.1945 … … stávající člen honebního výboru
Stanislav Řehák, Seifertova 2579, Dvůr Králové n.L., 544 01, datum narození 24.6.1956 … stávající člen
honebního výboru
Ing. Václav Vinšálek, Dubenec 42, 544 55, datum narození 18.1.1946, (email: vinsalek@seznam.cz)
Tomáš Krušina, Dubenec 94, 544 55, datum narození 7.11.1968 (email: tomkrus@email.cz)

Ve smyslu § 22 odst. 4 zák. č. 449/2001 Sb., se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina)
uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny na tomtéž místě.
Upozorňujeme, že v případě, kdy je na listu vlastnictví honebního pozemku uvedena více než jedna osoba, musí
se podle § 26 odst. 5 zák. č. 449/2001 Sb. spoluvlastníci dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena
honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce.

K účasti na valné hromadě srdečně zveme rovněž vlastníky honebních pozemků v honitbě Dubenec,
kteří dosud nejsou členy honebního společenstva. Ti, kteří budou mít zájem, mohou při prezenci podepsat
žádost o přijetí za člena.
Dokumenty, které budou projednávány v rámci valné hromady, budou k dispozici jednu hodinu před zahájením
valné hromady v místě prezence nebo je na vyžádání poskytne starosta HS. (MVDr. Michal Horák, Dubenec 80, 544
55; tel. 777 470 568)

V Dubenci

dne 12.10.2022

………………………………...………
honební starosta: MVDr. Michal Horák

