
Honební společenstvo Horní Újezd, se sídlem Mikulovice 9, 675 22 Stařeč 

 
POZVÁNKA 

na jednání valné hromady  
honebního společenstva, která se bude konat 

 
dne 10.3.2023 v Horním Újezdě, přísálí kulturního domu se zahájením v 18,00 hod. 
 
 
Program:  
1) Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky. 

2) Volba předsedajícího, zapisovatele, sčítačů hlasů, mandátové, volební a návrhové 
komise.  

3) Zpráva mandátové komise. 
4) Schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu valné hromady. 
5) Zpráva o činnosti honebního společenstva za období 2013 - 2023. 
6) Finanční zpráva honebního společenstva za období 2013 – 2023. 
7) Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku Horní Újezd za období 2013 - 2023 

8) Projednání návrhu a volba nových orgánů honebního společenstva (honebního starosty, 
honebního místostarosty a člena výboru  

9) Schválení způsobu využití honitby od 1.4.2023. 
10) Diskuse k jednotlivým bodům programu. 

11) Usnesení a závěr. 
 

Poučení: 
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. 
Návrh volebního řádu valné hromady, stanovy HS Horní Újezd a finanční zpráva za období 
2013-2023 budou k dispozici a k nahlédnutí od 20.2.2023 do 10.3.2023 u člena honebního 
výboru pana Vítězslava Kunsta, Mikulovice 9, 675 22 Stařeč vždy po 19:00 h.  Dále budou 
výše uvedené návrhy k dispozici jednu hodinu před zahájením valné hromady v místě 
prezence. 
Upozorňujeme, že dle ust. § 26 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném 
znění, se spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, 
musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva nebo 
mohou určit společného zmocněnce. 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit jednání valné hromady, prosíme o udělení a zaslání 
plné moci (vyplnění přiloženého formuláře ,,Plná moc a prohlášení“) zmocněnci, který Vás 
bude při jednání valné hromady zastupovat.  
Plnou moc a prohlášení pošlete prosím poštou nebo naskenované na níže uvedené e-
mailové adresy.  
 
Navrhovaní zmocněnci, 
na jejichž adresy je možné doručit podepsanou plnou moc pro zastupování vlastníka 
honebních pozemků na jednání valné hromady.  
 
Vítězslav Kunst, Mikulovice 9, 675 22 Stařeč, vitezslav.kunst@trebic.cz, tel. 724 135 714  
Ing. Jan Bartík, Sokolí 39,674 01 Třebíč  bartikj@volny.cz 
David Zeibert, Mikulovice 72, 675 22 Stařeč  davidzeibert@seznam.cz 
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Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou 
součástí honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká. Nabyvatel těchto pozemků 
se stává členem honebního společenstva pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického 
práva neoznámí písemně  honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. V případě, 
že vlastníctví honebních pozemků bylo převedeno na jinou osobu nebo osoby, prosíme o 
předání pozvánky včetně přílohy novému vlastníkovi. 

 

V Mikulovicích  dne:  5.1.2023                   
  

Vítězslav Kunst         
honební starosta  
Tel: 724 135 714 
e-mail: vitezslav.kunst@trebic.cz  
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