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~1. I. 

Úvodní ustanovení 

Honební spole~enstvo R o h o z n á (dále )en honební sp

leťenstvo) je dobrovolným sdru!ením v lastní kO honebních poz emkO. Honeb

ní spoletenstvo je založen o v sou ladu s S 6 ods.3 CNR ~ - 270/1992 Sb., 

kter::?m se m~ní a dopl~uje zákon o mysl i vosti. Honební spoleťesntvo je 

právnickou osobou. 

~1. II. 

Vznik honebního spole~enstva 

Honební spole~enstvo vzniká sc hválením a podepsán ím zakládající 

smlouvy zakladateli - vlastníky honebních pozemkO na ustavující valné 

h r-·omadé . Ustavující va lnou hromadu svolává pť'ípravný výbor písemnými 

pozvánkami. 

~1. III. 

Vznik ťlenství v honebním spole~enstvu 

Clenem honebního spole~enstva se stává vlastník 

pozemkO navr!ených ke sdružení do honit by F~:ohozná 

honebních 

~'od pi-· 

sem zak ládací smlouvy, nebo písemným prohlášením o pť'istoupenť ke 

smlouvě. 

~1. IV. 

Cinnost honebního spole~enstva 

tinnost honebního spole~enstva je zaméť'ena: 

a) na sd ru!ení honebních pozemkO do honitby 

(dále jen honitba) 

R o h o z n á 

b) na uznání honi tby F:ohozná Ok r esním ůť'adem ve S v itavách 

Právo mysl i vos ti, po uznání honitby, pť'ísluší honebnímu 

spole~enstvu a to v termínu od 1.4.1993. 

Právo myslivosti mO!e vykonávat honební spole~enstvo samo a nebo 

ho mO!e smluvně pronajmout jiné ~eskoslovenské 

osobě (S 14, odst. 2 zákona o myslivosti 
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$ 15, ods t . 1 a 2 zákon a o myslivosti) 

~1. v. 
Orgány honebního spole~enstva 

Orgány honebn ího spoletenstva jsou: 

va lná hromada 

v~ bor honebního spoletenstva 

r-·evizor ú tté\ 

~1. VI. 

Valná hromada 

Nejvy~~ím orgánem honebního spoletenstva je valná hromada, které 

zejména pfíslu~í: 

a) rozhodovat o vykonáv ání práva myslivosti (viz. tlánek IV.) 

b) schvalování s tanov nebo změn a dopl~kó stanov honebního spo l etenstva 

c) volit a odvolávat tleny v~boru honebního spoletenstva 

d) volit a odvolávat revizora úttO 

e) rozhodovat o rozděl ení retního zisku hospodaťení 

hromada rozhoduje nadpol ovitní vět.~inou pt"'í tomn·:?ch 

tlenó. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a nebo na písemnou 

žádost nejméně jedné tťetiny tlenó . t ien honebního spoletenstva se mOže 

n echat zastupovat na základě pí semné plné moci na valné h romadě. 

Jednání va l né hroma.dy =:.volává a. ť í d1 vá bor honebního 

spo l etenstva. Z jednán í se pofizuje zápis do knihy zápisO. 

~l. VII. 

Výbor ho nebního spole~enstva 

Výbor honebního spoletenstva je 5 ti t l enn~. Na prvním zasedání 

zvolí ze svých tlend pfedse·du, mí stopť'edst:~du, jednatele a 

pokl adníka. 

Statutární zástupce nebo v jeho neptítomnosti 

mí <:;toptedseda . 

V~bor rozhoduje o všech věcech, které ne jsou těmito stanovami 

d o v:? hradní pra.vomoc 1 v a 1 né hromady. Rozhoduje nadpo lovitní 

většinou pťftomných t l enO. 

3 



/ 

( 
/ 

Hrozí-li nebezpeťí z prodlení jP 

věcech, které p físlušá val né hromadě s 

schválení nejbližš í va lné hromadě. 

výbor o právněn jednat i o 

tím, že roz hodnutí pod léhá 

Z jednání se poťizuje zápis do knihy z ápisO . 

~1. VIII. 

Revizor ú~to 

Je revizním a 

dl €~ r·oz hodnutí 

kont ro l ním orgánem hone bního spoletenstva. Plní 

úkoly va lné hromady. Zejména kontro luj e hospod afení 

honebního spoletenstva a podává o tom zpráv u val né hromadě . 

V závažn ýc h pfípadech p fís luší revizorovi úttO právo pož adovat 

od výboru hon ebního s po letenstva svolat mimofádnou v alnou hro madu. 

F'rostl~' edky 

~I. IX. 

Zásady hospoda~ení 

hon ebn ího spoleťenstva t vor:( 

hos podafení, nájemné za pron a jmutí vý kon u p ráva 

zak ládaj ících tlend , pfíspěvky, dary a j. 

vý n osy z mysliveckého 

myslivosti, pdjtky od 

Celkový rot ní zisk rozděl uje honební spoletenstvo mezi své tl eny 

podle velikosti sdruženýc h honební ch pozemk6 . 

Vlastník.Om nebo uživatel6m pfísluší 

ministerstva financí CR. 

náhrada dl e vyhlá~- ky 

bude 

Vlastni.k6m nebo 

pfí s lušná náhrada 

u2iv atel6m honebníc h pozem k6 menších jak 1 ha 

za pronájem honebních poz em k6 pfeúťtována do 

fondu honebn í ho spoletenstva. 

Vlastník6m nebo u~ivatel6m 

ná hrad a za uply n ulý rok vy pl acena 

kaceláfi honebního spoletenstva. 

proná jem hone bní c h pozemk6 s e 

s poletenstva. 

honební ch poz emk6 bud e pfísluěná 

do konce dubna následuj ího roku v 

Takto nevy bra né podíl y z 

pfeúttovají d o fondu 

odměny za 

honebního 

Ve svém hospodafení se ťídí honební spoleťenstvo obecně platnými 

p rávními pfedpisy. 

~I. X. 

Zánik ~lenství, zánik honebního společenstva 
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r Členství v honebním spoletenstvu zaniká: 

a) l.1mr-tím tlena 

b) vystoupením tlena; tlenství zaniká na základě písemného oznámení o 

vystoupení pťedsedovi honebního spo letenstva 

Honební spoletenstvo zaniká: 

a) zánikem honitby 

b) dobr-ovolným r-ozpuštěním nebo sloutením s j in >í m honebním 

spoletenstvem 

Po zániku honebního spoletenstva se pr-ovád í likvidace zbylého 

majetku . Pťiměťené se pou!ijí ustanovení obchodního zákoníku. 

Li kvidatn í zOstatek se r-ozdělí mezi t leny honebního spoletenstva podle 

výměr-y honedních pozemkO. 

~l. XI. 

Závěre~ná u s tanovení 

Ty to stanovy byly sc hválen y na va lné hr-omadě dne 28. 12 .1992 . 

Osvědtení o r-egistr-aci~ .•.•... . •..... vydáno dne .. • ....••• ••••.. 

Okr-esním úťadem ve Svitavách. 
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