
Honební společenstvo Rašov 
Rašov, 679 23  Lomnice 

IČ 47886161 

 

Všem členům Honebního společenstva Rašov 

 

POZVÁNKA (OZNÁMENÍ) O KONÁNÍ VALNÉ 

HROMADY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA RAŠOV 

 
 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA RAŠOV se bude 

konat dne v sobotu 10. února 2018, v sále kulturního domu Rašov, začátek 15,00 hod. 

(Dle stanov se jednání valné hromady svolává jednou ročně a to vždy druhou kalendářní 

sobotu v měsíci únoru. Členové se o konání valné hromady vyrozumívají nejméně 15 dní před 

konáním valné hromady, a to zveřejněním oznámení o konání valné hromady na úřední desce 

obce Rašov a na elektronické úřední desce obce Rašov na www.rasov.wz.cz). 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele, sčítatele hlasů 

3. Informace o činnosti HS Rašov 

4. Zpráva o finančním hospodaření HS Rašov  

5. Rozhodnutí o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku 

6. Rozhodnutí o datu konání příští valné hromady HS Rašov 

7. Diskuse 

8. Schválení usnesení 

9. Závěr 

 

 

 Ve smyslu § 22, odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a následně Čl. 6, bod 5. 

stanov Honebního společenstva Rašov, se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů 

(nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny v témže 

místě, tj. v 16,00. 

 

 Pokud byla udělena plná moc k zastupování vlastníka na jednání valné hromady, bude 

osoba, která byla plná moc udělena, zastupovat vlastníka na tomto jednání valné hromady.  

 

 

V Rašově dne 25. ledna 2018 

 

 

 

       Ing. Antonín Špaček, v.r. 

              starosta Honebního společenstva Rašov 

 

 

 

 

 



 

Honební společenstvo Rašov 
Rašov, 679 23  Lomnice 

IČ 47886161 

 

 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ČISTÉHO VÝTĚŽKU 

HOSPODAŘENÍ HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 

RAŠOV 

 
  

 V souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a následně Čl. 6, bod 

3. stanov Honebního společenstva Rašov je součástí pozvánky na valnou hromadu i návrh 

honebního výboru na rozhodnutí o rozdělení (použití) čistého výtěžku z hospodaření 

honebního společenstva Rašov. 

 

 Honební výbor navrhuje, aby na JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY HONEBNÍHO 

SPOLEČENSTVA RAŠOV, která se bude konat v sobotud dne 10. února 2018, v sále 

kulturního domu Rašov, začátek 15,00 hod., bylo rozhodnuto tak, že na první pětileté období 

celkového desetiletého období pronájmu honitby 1. duben 2013 - 31. březen 2023 

 

bylo vyplaceno vlastníkům honebních pozemků (členů honebního společenstva) částka 

Kč 60,- za 1 ha (zaokrouhleno na celé Kč). 

 

 Vlastník inkasující tento podíl na výtěžku je povinen svým podpisem stvrdit souhlas s 

tím, že v případě, že příslušné honební pozemky nevlastní celé 5-leté období (od 1. dubna 

2013 do 31. března 2018), vyplatí dřívějšímu vlastníkovi (vlastníkům) alikvotní část tohoto 

výtěžku podle počtu měsíců, a to nejpozději do 30 dnů od uplatnění tohoto nároku dřívějším 

vlastníkem (vlastníky) příslušných honebních pozemků zahrnutých do honitby Rašov. 

 

 

 

 

 

V Rašově dne 25. ledna 2018 

 

 

 

       Ing. Antonín Špaček, v.r. 

              starosta Honebního společenstva Rašov 

 

 

 

 

 


