HoNtrBNIÍ SPoLEČpxSTVo VES CE
394 64 Počátkyn okres Pelh imov

Všem vlastníkrlm zemědělskychn lesních a vodních pozemkri.

Honební spole enstvo Vesce vzniklo v roce 1993 za ěelem
sdruženívlastníkri pozemku zemědělsh ch,
lesních a vodních ploch. Tyto pozemky zďadit jako honební
pozemky s cílem pronajmutí honebních ploch
zájemc m, kte í legálně provozují právo myslivosti. Honitba
sdružuje honební pozemky ěá|sti k.il. Poěátky'

dfle celé k'tl' Vesce' Homí Vilímeč,Prosty a část k.ri. Stojčín.
Souěasn 'm honebním starostou je
Ing' SnížekStanislav ze Stojěína.

Poslední valná hromada proběhla v listopadu r.2012 ahonitba
byla pronajata bezuplatně Mysliveckému
sdružení,,B ezina" Vesce, p edsedou tohoto sdružení je
Jelínek old ich. Toto sdruženímá v současnédobě
19 členri' Honební společenstvo má k dnešnímu
dni 130 vlastníkri a v .měra honitby je o velikosti 1 294 ha.
Podle platné legislativy, musí b t valná bromada svolána po
10 letech a tďje právě iistopad 2022' Išažďt
vlastník má za kaŽd započ,aty hektar

1

hlas p i hlasovríní.

P ílohou tohoto dopisu je pozviinka na valnou bromadu a souěasně je
p iložena plná moc pro zastupovtíní.
Kdo se nemrlže z častrit, muže pově it jineho člená k zastupování
na valné hromadě. Tuto plnou moc
prosím doručit zpět na adresu Jelínek olďich,
Švennova 487,394 64 Počátky. Lze ji poslat i na
email:jelinek.bldrich55@gmail.com.

V p íparlě dotazrlvolejte tel.: 606 60 46 l1.
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POZVAI{KA
na jednání valné hromady honebního společenstva VESCE,
která se bude konat v
v 17:00 hodin v jídelně AgrodruŽstva Počátky.

pátek 25.1L2022

Program jednání:

1'
2.

zahájeníjednání, volba zapisovatele, mandátové a volební komise
zpráva o činnosti honebního spoleěenstva
schválení jednacího a volebního ádu valné hromady

3.
4. projednání platnych stanov honebního společenstva
5. zprávamandátové komise
6. projednání návrhri o pronájem honitby
7

'

8.

volba orgánťr _ honebního v;iboru
usnesení - závět

-

starostu, místostarostu a 3 členy*

V p ípadě neriěasti poťebnéhopočtu hlas (nadpolovičnívětšina), uskuteční jednárrí
se
valné hromady po
uplynutí j edné hodiny v témžmístě. Potom se mriže valná hromada
usnríšet za jakěhokoliv počtu p ítomn ch
ělenrl' Na rozhodování se členovéhonebního spoleěenstva poďlejí
podle v mlry honebních pozemkrl, které
vlastní, a kteÍétvo í společenstevní honitbu. Zakažd 'i zapoěatj' hektal
v měry honebního pozemku, kter
v honitbě ělenllastní, p íslušíčlenovi honebního spoleěenswa jeden
hlas.
Člen honebního společenstva m že pově it j iného člena zastoupením,
dle plné moci, kteráje p iloŽena.
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V Počátkách 17.10.2022

