
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Halenkovice 

se sídlem Halenkovice, 763 63 Halenkovice, IČ: 75035391,  

která se bude konat  
dne 9. března 2023 od 15.00 hod. – prezence a od 15.15 hod. – zahájení valné hromady 

na Obecním úřadě Halenkovice, na adrese Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice 
 

Program valné hromady: 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a skrutátora 
3. Schválení programu valné hromady  
4. Rozhodnutí o využití honitby ode dne 1. 4. 2023 
5. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu honitby s Mysliveckým spolkem Podlesí Halenkovice, 

se sídlem Halenkovice 380, 763 63 Halenkovice, IČ: 48472646, s účinností ode dne 1. 4. 2023 
6. Diskuze  
7. Závěr 

 

Sdělení: 

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu honitby s Mysliveckým spolkem Podlesí Halenkovice, se sídlem 
Halenkovice 380, 763 63 Halenkovice, IČ: 48472646, s účinností od 1. 4. 2023 na období deseti let,                   
je k nahlédnutí u honebního starosty p. Františka Gajdošíka na adrese Halenkovice 617,                                      
763 63 Halenkovice, kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle +420 773 244 773, nejlépe 
v čase od 16.00 do 19.00 hod.  

 

Poučení: 

Člen honebního společenstva může k zastupování na valné hromadě udělit plnou moc jiné osobě. 

Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., zákona o myslivosti, je valná hromada 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. 

Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., zákona o myslivosti, lze projednat záležitost,               
která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, pouze se souhlasem všech přítomných členů 
honebního společenstva. 

 

 

 

V Halenkovicích dne 17. 2. 2023             ………………………………………………………..
                     František Gajdošík 
         honební starosta  
 

vyvěšeno: 21.02.2023 

sňato: 09.03.2023 

číslo zveřejnění na úřední desce OÚ Halenkovice: 09/2023 


