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S T A N O V Y 
honebního společenstv§ 

Chrastavec 
a jejich osady 
okre s Sv i ta vy 

čl.l 

Úvodní ustanovení 

pro obce 
Chrastavec , študlov 
a Rozhraní 

Honební společenstvo je dobrovo!ným sdružením vlastníků 
honebních pozemků.Je založeno v souladu s ustanovením §6,odst.] 
zák.ČNR 278/1992 Sb.kterým se mění a doplňuje zákon o myslivosti. 
Honební společenstvo je právnickou osobou. 

č l.2 

Vznik honeb.společenstva 
Honební společenstvo vzniká schválením a podepsáním zakládací ; 

louvy zakladateli-vlastníky honeb.pozemků na ustavující valné hromadě 
Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami • 

čl.] 

Vznik členství v honeb.společenstvu 
Členem honebního společenstva se stává vlastník honebních 

pozemků navržených ke s družení do honi tby,podpisem zakládací smlouvy 
nebo písemným prohlášením o přistoupení ke smlouvě. 

čl .4 

Činnost honeb.společenstva 

je zaměřena na: 
a./sdružení honebních pozemků do honitby ~rastavec 
b./n8 uznání honitby Okresním · úřadem Svitavy 
Právo myslivosti pak náleží /po uznání honitby/ honební mu společenstv1 
v termínu od 1.4.95 
Právo myslivosti může vykonávat honební společenstvo samo a nebo 
JeJ může smluvně pronajmout jiné právnické a nebo i fyzické osobě. 
viz §14 odst.2 zákona o myslivosti,§l5 odst.l a 2 zákona o myslivosti . 

čl .5 

Orgány honeb.společenstva 
a./valná hromada 
b./výbor honebního společenstva 
c./revisor účtů 

čl.6 

Valná hromada 
je nejvys s~m orgánem hon.společenstva a přísluší jí zejména: 

- rozhodovat o vykonávání práva myslivos!i 
- schvalovat stanovy,jejich změny a doplňky 
- volit ~· odvolávat členy výboru 
- volit a odvolávat revisora účtů 
- rozhodovat o rozdělení zisku hospodaření 

Valná hromada rozhoduje v ětšinou přítomných členů .Koná se nejméně 
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lx do roka a nebo na písemnou žádost nejméně 1/3 člen~.a1enové 
se mohou nechat zastupovat na základě plných mocí.Jednání přípravu; 
vý bor.Pořizuje se zápis do knihy zápisů.Změny smluv a složení výbo1 
může být dosaženo i i t ak , že ji nadpoloviční většina schválí podpj 
na listině. čl.7 

Výbor honebního společenstva 
Výbor HS je 5 členný plus revi.sor účtů. 

Na prvním zasedání zvolí HS předsedu,místopředsedu,jednatele a po} 
níka.Statutárnírn zástupcem je předseda,v době jeho nepřítomnosti 
místopředseda.Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. 
Výbor rozhoduje o všech věc ech,které nejsou vyhra ženy členské sch~2 
Hrozí-lj nebezpečí z prodlení je výbor oprávněn jednat i o věcech r 
le že jících valné hromadw,Rozhodnutí pak podléhá dodatečnému schválE 
valnou hromadou.Z jednání se pořizuje zápis. 

čl.8 

revisor účtů 
revisor účtů je revizním a kontrolním orgánem honeb.společenstv 

Plní úkoly ~alné hromady.V závažných případech můž e revizor pořadov 
na výboru svolání mimořádné valné hromady. 

čl.9 

Zásady hospodaření honebního společenstva 
prostředky tvoří výnosy z my sliveckého hospodaření,nájemné 
z pronájmu honitby,půjčky od zakládajících členů,příspěvky, 
dary a pod. 
Celkový roční zisk rozděluje HS mezi své členy podle velikosti 
s družených pozemků.Nečlena HS vyrovná podle vyhl.MF o nájemném. 
V oblasti hospodaření se řídí HS obecně platnými předpisy. 

čl.lo 

Zánik členství a zánik honebního společenstva 
členství zaniká - úmrtím člena 

- vystoupením - písemně předsedovi 

HS zaniká - zánikem honitby 
- dobrovoln~m rozpuštěním nebo sloučením s jiným H~ 

Po zániku HS se provádí likvidace zbylého majetku.Přimčřeně se 
pout ije ustanovení obchodního zákoníku.Likvidační zůstatek se 
rozd ělí mezi členy podle výměry pronajaté plochy. 

Závěrem: tyto stanovy byly,schváleny na valné hromadě dne 30.4.95 
veškeré doklady vč.presenční listiny a zápisu jsou uloženJ 
u předsedy HS. 


