
P O Z V Á N K A 
 

na Valnou hromadu Honebního společenstva Blatná, IČO 48223701, 
 

která se bude konat ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 18:00 hod. v hostinci v Bezdědovicích, č.p. 27 
 

Program jednání Valné hromady Honebního společenstva Blatná konané dne 9. 3. 2023: 
 
1. Zahájení a schválení programu valné hromady 
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 
3. Volba zapisovatele, skrutátorů, mandátové a volební komise valné hromady 
4. Zpráva o činnosti, finančním hospodaření a návrh na použití čistého výtěžku 
5. Odstoupení z funkcí stávajícího honebního starosty, místostarosty a členů výboru a volba nového  
    honebního starosty, místostarosty a členů výboru 
6. Rozhodnutí o způsobu využití honitby, projednání výše nájemného, uzavření smlouvy o nájmu 
7. Využití pozemků honebního společenstva v k.ú. Chlum u Blatné („myslivecké políčko“) – stanovení  
    způsobu využití, pachtýře, výše pachtu a uzavření pachtovní smlouvy 
8. Zpráva zástupce Mysliveckého spolku Lomnice Blatná 
9. Diskuze 
10. Závěr 
 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu honitby a návrh o finančním hospodaření a o použití čistého 
výtěžku a návrh pachtovní smlouvy budou k dispozici k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 
15 dní před konáním valné hromady. Tyto podklady budou k nahlédnutí též v místě konání valné 
hromady hodinu před jejím zahájením.  
 
Návrhy na kandidáty pro volby do orgánů honebního společenstva (pro volbu honebního starosty, 
místostarosty a členů honebního výboru) lze zaslat honebnímu místostarostovi nejpozději 7 dnů před 
konáním valné hromady. 
 
Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné způsobilé 
osobě. Formulář plné moci je přílohou této pozvánky. Prezence účastníků valné hromady bude 
probíhat od 17.00 do 18.00 hodin. Členové honebního společenstva se prokazují osobním dokladem, 
vylučujícím pochybnost o identitě osoby doklad předkládající, zmocněnci se prokazují navíc platně 
udělenou plnou mocí.  
 
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 hlasů přítomných 
členů, tzn., že případě, že valná hromada nebude v 18.00 hodin usnášeníschopná, posouvá se její 
začátek na 19.00 hod. v souladu a dle §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. 
 
Hlasovací lístky budou připraveny dle vlastnictví honebních pozemků s aktualizací ke dni 15.4.2022 
(údaje katastru nemovitostí). Případné změny lze provést pouze na základě doložení změny vlastnictví 
po tomto datu. Tato pozvánka bude zveřejněna v souladu se stanovami honebního společenstva. 
Honební výbor žádá členy honebního společenstva a jejich zmocněnce o účast na jednání a o 
dochvilnost. 
 
Za honební výbor Honebního společenstva Blatná 
Jiří Bláha, honební starosta 
kontakt: Bezdědovice 109, 388 01 Blatná, tel.: 724 180 643, e-mail: bezdedovice@seznam.cz 


