HonebníspolečenstvoKomárav
tČo: lttsltOl se sídlem: NáměstíMíru44t,267 62 Komárov

Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Komárov
Vážená paní, vážený pane, váženívlastnícihonebních pozemků,
v souladu s ust. § 22 odst. 1 zákona č.449l2O0L Sb,, o myslivosti, v platném znění, a č1.6 Stanov

Honebního společenstva Komárov
svolávám valnou hromadu Honebního společenstva Komárov
na den 24.l.0.2022 od 11.00 hod. do Restaurace Slavoj v

obciOsek

Pořad jednáníje nedílnou součástí tohoto oznámení,
(prezence členůhonebního společenstva je od 11.0O hod.)

Honební pozemky se nachází v části katastrálního územíKomárov u Hořovic, Osek u Hořovic, Jivina,
Hořovice, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Kleštěnice, Zálužíu Hořovic, Tlustice, ÚlezO. Pokud jste
podle údajů,které podle § 19 odst. 8 zákona o myslivosti vede Honební společenstvo vlastníkem,
případně spoluvlastníkem honebních pozemků, pak jste členem tohoto Honebního společenstva.
Velikost výměry Vašich honebních pozemků určuje dle § 22 odst. 3 zákona o myslivosti počet Vašich
hlasů na jednánívalné hromady (za 1 započatý hektar 1 hlas),
Jste-li spoluvlastníkem honebních pozemkŮ anebo se nemůžeteosobně zúčastnitzasedání valné

hromady, můžetese nechat zastupovat zmocněncem na základě plné moci. (Vzor plné moci je
uveden na pozvánce).
Návrh na uzavřeníSmlouvy o nájmu honitby, návrh o finančnímhospodařenía o použitíčistého
výtěžku je k nahlédnutí u honebního starosty Václava Kotena.

v komárově
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václav koten
honební starosta

Honební společenstvo Komá rov
tČolttstto7 se sídlem Náměstí Míru 44L,267 62

Komárov

Pořad jednání valné hromady Honebního společenstva Komárov
konané dne 24.10.2022 od 11.00 hod. v Restauraci Slavoj v obci Osek u Hořovic

Pořad jednání (program)
].1.00 - 12.00 hod Registrace členůHonebního společenstva

1.
2.

L2.0O Zahájenívalné hromady
3. Volba předsedajícího valné hromady
4. Volba zapisovatele a osob pověřených sčítáním
5. Zpráva honebního starosty
6. Zpráva revizora účtů
7
Schválení návrhu o finančnímhospodařenía o použitíčistéhov,ýtěžku
8. Zpráva uživatele honitby
9. Volba nových orgánů Honebního společenstva Skašov - Letiny
volba honebního starosty
volba honebního místostarosty
10. Rozhodnutí o uživateli honitby na dalšíobdobí

.

-

LI.Závér
Projednat záležitost, která nebyla uvedena v této pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se
souhlasem všech přítomných členůhonebního společenstva.
dne 07,L0.2022

honební starosta

