Honební společenstvo Libšůát, se sídlem v Libštátě

,lČ 71172

5o5

usnesení z valné hromady Honebního společenstva Libštát,
konané dne 24.11.2a12

Valná hromada po proiednání:
1.

a)

2.
a)

Bere na vědomí:
lnformaci o činnosti a finančním hospodaření za období 2Oo2

Doporučuje:

-

2012.

Novému honebnímu uýboru anážit možnost využítpři svolávání valné hromady elektronickou
poštu.

3.
a)
b)

Schvaluie:
volbu předsedajícího, zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise.
Jednací a hlasovací řád a volební řád valné hromady.

c) Zprávu mandátové komise.
d) Změnu stanov honebního společensfua.

e) Zprávu volební komise.
0 Volbu orgánů honebního spoleěensfua ve složení:
honební starosta
lng. Josef Vejnar
honební místostarosta
František václavík
členovéhonebního výboru
Josef Fejfar ml.

Josef chuchlík
lng. Tomáš Lhota

náhradníci honebního výboru

g)
h)

4.

a)
b)

c)
d)

e)

0

lng. Mart|n Mihulka
Miroslav pechánek
Milan Buchar

Radek Hadinec
Pavel Novotný
Přenesení pŮsobnosti v rozhodnutí o způsobu využitíspolečenstevníhonitby, včetně uzavření,
změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby na honební výbor.
ZpŮsob vyrozumění členůhonebního společenstva o konání valné hromady formou oznámení
na úředních deskách obecních úřadův obvodu společenstevníhonitby.
Ukládá:
Novému honebnímu výboru HS protokolárně převzít od minulého honebního výboru veškerou
dokumentaci honebního spoleěensfua a finance v termínu do 14.12.2012.
Novému honebnímu uýboru podle schválené změny stanov a podle rozhodnutí o vyrozumění
ČlenŮ HS o konání valné hromady vypracovat a vydat nové aktuální znénístanov honebního

společenstva.
Novému honebnímu rnýboru projednat a uzavřits uživatelem společenstevníhonitby novou
smlouvu o nájmu honitby v termínu do 15.3.2013.
Novému honebnímu výboru průběžně kontrolovat jednotlivé tiskopisy mysliveckého
v,ýkaznictvía plánů hospodaření podle zákona o myslivosti.
Novému honebnímu starostovizajistit vyvěšenízápisu z valné hromady na úředních deskách
obecních úřadů v obvodu spoleěenstevní honitby.
Novému honebnímu starostovi oznámit ve lhůtě do 30 dnů od konání valné hromady přijetí
změny stanov a volbu orgánů honebního spoleěensfua příslušnému orgánu státní správy
myslivosti.
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Podpisy návrhové komise:
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