
POZVÁNKA
na valnou hromadu Honebniho společenstva Klučov

se sídlem Číměř 18, 675 01 Vladislav, okr. Třebíč, IČ 47442948

Honební starosta Honebniho společenstva Klučov svolává

v a l n o u  h r o m a d u ,

která se bude konat v úterý dne 7. února 2023 v 18.00 hod. v restauraci kulturního domu v Číměři 
(č. p. 50).

Program valné hromady:

1. Zahájení a informace o programu valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady; volba předsedajícího, 

zapisovatele a případně dalších orgánů valné hromady.
3. Zpráva honebniho starosty o činnosti honebniho společenstva za léta 2013 až 2022.
4. Finanční zpráva honebniho společenstva za léta 2013 až 2022, včetně návrhu na použití 

čistého výtěžku za toto období.
5. Volba honebniho starosty, honebniho místostarosty a dalších členů honebniho výboru.
6. Diskuse.
7. Usnesení.
8. Závěr.

Poučení:

1. Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 17:30 hodin v místě konání valné 
hromady. Člen honebniho společenstva se zúčastní valné hromady osobně nebo 
prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při registraci se člen honebniho 
společenstva nebo jeho zmocněnec prokáže průkazem totožnosti a zmocněnec doloží 
písemnou plnou moc.

2. Na rozhodování valné hromady se členové honebniho společenstva podílejí podle výměry 
honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i 
započatý hektar výměry honebniho pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi 
honebniho společenstva jeden hlas.

3. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové 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 přítomných hlasů.
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4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o bodě 
4. pořadu jednání se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných členů.

V Číměři dne 9. 1.2023
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