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STAROVY HOREBRIHO SPOLE 

1. Název, sidlo a 
Náz"?:-:.r: 

Banin 

Eanin 6"81 PSC 568 02 

}_·1onebni společenstvo vznj_k1o 
" oo .. -r::;řer1P 1l') r·be·cn·-í'•rJ ·í.;::.~d'l ul "•--- ->- ,; _,,~1•- t • .Lc;a 

v~l' ,. "ti' ,-= s- . "-",--;; h -ffi 1 w. l v 0.::1 __ ..,._ J v~--~ .... 'Jl t~c .. v ,_~_C ;:;. 

La.vič 

dnem 
státní s prá.vy 

sné 
s registrací jako podmínkou vznJ Jp~ spolez"Senstva 
doš k nzná.ní jebo společenstevn.í l s zvem Hanin-
Lavičné a to rozhodnutím pod č.j ............ ··-···· 

3. Honební společenstvo je ávnickou osobou založenou 
D ·Jr1 l<=> za'kon:::~ ř. Jl11 9 1 2001 Sh o m. '_(s. ll·-;;_.•oF-!4-l .. J·,"'-- z ... -:::~_.lc-z' .. ,~.~n('.· -,, __ ;c_, , ' ,,__ ,c .. 1 c.c -~. ~ -,- 1 • ', ~ c ,, • r - _ . _ - "~ - --- • , - • • • 

dobu neurčitou. 

čL2 
PŮ.sobnost_ a poslání honebního společens·tva. 

l.Honební společenstvo je založeno za účelem tvorby a vy
užiti honitby~ Honitbu podle zákona o n1yslivost.i vynžívé 
samo (ve vlastní režii) nebo ji pronajímá. 

2. Honební společens·tvo nesmí vlastním jménem. podnikat, nesmí 
se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat orga-

. ~ - l 'l nlzacnl s ... _oz_,:y" 
3mHonební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy 

J.n·rsll·'"~~-'-l' ~ ''-"16l'-~ o·-ga''1'' "' ul ~c-'·~ík-- ]JO"l,_l,'J~''"· ,. u} v vw L a d....... u HLL L..... 1 .Y r '-' " _.._Q_J t...lJ._,_; y r _ .!::-'· . 1. aut: U 

vateli sousedních honiteb a dalšími subjekty působíc.imi 
na úseku rnyslivosti a ochrany přírody"' 

čl~ ') 
J 

Vznik. a zánik t'Slenství v honebním společenstvu 

1 r 1 •:::,I-.... .":r 11oneb~-í 1•·-) ·····o'()lo0·:.:.~-l 'll~l>O'l h..-~-1- '')"' 1·~ze __,.,.\,--.l·r:'·l::,c-I-r,-1 .L ~ _._L.._. l.} .;. --- il-.t>.t...,.. ;::,..t.. ··--·~'!::::!.!.. ~ l "--" ~ ~ 1...,_ , .... y ..._ l: '-...-'t--.. ··'- :::::r1:~ JL I •• V ..Ll..-... i:.:f '-'"-.L...l •• -

ci (dále jen vlastníci) souvislých honebních poz;2rrJ<::ů,..k·te
ré tvoří společens·t:evní honitbu~ Spoluvlastníci hcnJ.ebních 
pozemků se :musí dohodnotrt 7 kdo z i"2ich bude "",Tykoná·';~rat. 
va člena, nebo Inohou. určit společného zmocněnce .. 

2. Vlastníci honebních pozemků, tím že poc:iepsali seznam vla-
s +nl'"1ru~ před-a~r<-;. 1 .... na-\rrhu na r-eni'"'"'..!-1-aci }lon=-o· nl-;-.,.-., ·-r-.o·lr""">.c··---n t.....-- _..._ ~- L-_Y .n... ~- ··--- __ c ··- ::J-nL ___ !_ .t.t'~ __ • .!.'-' b;z~ ... c...-=---

Si:.Va .. vvslovili souhlas s ·:Slenstvírn v honebním. soolečen-
, ~ ,L 

stvu a jsou tak jeho za}cládajícírni členy. 



i 

nlnru nk~LLvaji na. 
4 ~ 1:-'r:evede-..Ll člen honebního společenSt.:1Ja 

í1 Jr·re·· o·· r· ·i nt iJ. 0'7 · rr·ll-crl· rr·t- '1 .- •ur - { -- 1--- ~ ~-'~- --- r ~tj{_; 

tby t jeho členst.vi y honebnirn spoleCenst.vu zaniká; na
byvat.el .těchto pozentkú se stane členem'" poJcud do 30 

vzniku písernn<~ 

br1ě o zániku 
clědici~ 

čl a. o vznikn 

společe.nst.va; zaniká 
ního roku, ve kterém bylo C):známení 
st nevzniká bfvalérau členovi 
lenéní. 

ledninl 
uéiněno .. 

na. n.áh:.cadu 

6 ~Jiní vlastníci fl()flebnich pozenLk:U v obvodu spoleóenstevni. 
honitby (například vlastníci pozem,i{Ů, kteří netrvali na 
Al ' .. 1)QrJJ b d" 'J CO' ·1 t .· • lri·e>·i· ""S+~•1~J; 1 ~ <_,J..._ensT.Vl L_J ~~... __ e jo -n J" a ti~ 1 v as -nJ_cl? _ro._._. • .L_ -..r _x "_~~u~-._,_ -L...L...L 

podle bodu 5 .. ) se stávají tS1eny honebního spolei:enstva na 
~ ~~kla~leyřipetí pclClané př~hlá~ky' r • r 

1 "cl..ens·c.vl v nonebnJ_m spolecensT.vn dal•::= zanlkai' st_e ... ly se 
všechny honební pozero}~y člena v obvodu honitby pozeTILizy 
nehonebníini ~ 

8 .. Osoba, jejíž členstv_i v honebním společens·tvu zaniklo po
dle bodu 5" nebo 7 .. 7 má nárok na '.-2'POřáda.cí podíl,. \lypořá-
dací podíl se této osobě vyplatí po sch·\rálení roční účet
ní t.tZá\.rěL-ky; 'l}lpoCte se z v ní t.Ivedených finančních p:tos
tředků honebního společenstva jako podíl odpovídající vý
měře honebních pozemků, které bjívalý člen vlastní,k výmě-
- h b - h 1 O +- -- - l 1 - r ' • h -re 1 one1 nlC.!- pozem.J\:TI L.VOrlClC_1 spo_ecenstevnl nonltuu .~ Bo-

h ' l - j 'J r 1 -1 ° - -ne __ ni spo_ecens .. .:.vo vec.e sezrra.._rn svyc.;.! c...Lenn; v neinz se za-
. • - ' • l O • • "-] • ' h -l O r 'd] plsUJe pocet: n asu Jeanot- _lvyc. c_ enn 1 na.zev, Slr __ o a 

. d ' .. - . l - - - - - - l • - - . - . - • b l\..,enLlil.h.aCnl clslo C..Lena, Jde-J..l o pravnlc.Kou osoDufne o 
jménof p~číjmení ... rodné číslo a trvalé bydliště fyzické 
osoby, Js:·terá je členem .. Honební .společer.ts·tvo je povinno 
každému svému členu na jeho pise:rru1ou žádost a jen za 
úhradu nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo poža
dované Části SezllantU, a to nejpozději do 7 clm"! Od doruče
ní žádosti. 

Práva. a 

1,. Clen llonebnihc společenstva má i:at.o základní prá·va; 
-- t '' ' l ' ' • • • ' l • ,r h ucas :nlt se Jec nanJ_ a roznoaovanl na. v a_._" rn:omaQac,._ 

volen do honebního ~."rýboru,. 

provádění 1nyslivo.sti ve společens·tevní 



' ' 

honitbě, pokud ll honební spoleóenstvo na 
vlaE;tní úč:et, 
podílet se na rozdělení óistého výtěžku, pokud ne
bude valnou ln:omadou rozhodnut:o -jinak, 

' D()Cla·",,aL l•a"'\-·l-',rv -:-, o-1-íz~.n(")'_,.L-j ()ra~nu~m h()J>el)ního Sj")D-•. f:.: _ ~"' L ~ J~--_; CL >:::OL- ~--CJl._ --'-_-~Cl..- -l ---- ---·--- : ._) 

lečens-tva f 
óbd.ržet:, na požádání opis seznaJnu členů nebc1 jeho 
části, kopie zápisu jednáni· valné hromady nebo je-
ho části, 
obdržet p:L-i zániku členství vyporadací podíl v pří 
padec!J uvedených 1re st:anovách. 

2. ("':len honebního spolecSenstva má tyto základní povinnosti: 
vyslat na jednáni valné hromady svého zmocněnce, 
nemůže-li se jí sám účastnit 1 

·- plni-t ustanovení ·těclYto stanov a provozního řádů 
přijatého pro případ provádění 1nyslivosti ve spo
lečenstevní hon_itbě, pokud ji honební společenst:\.ro 
vvužívá na vlas-tni účet .. 
~ 

plnit rozhodnutí přijatá orgány honeb.společenstva 
podílet se na úhradě případných škod způsobených 
honebn.Í.m spol pf!Pns·!-.vem-

čL S 
PŮ.sobnos·t valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyššír;1 orgánem honehn'ího spol Pt"enst-.vi'l 
2.Do působnosti valné hromady náleží: 

a) volba a odvolání honebního starosty, který Je za
roveň předsedou honebního V'jbm:;u, honebního mí sto
stostarosty a dalších členů honebního výboru z 
řad členu honebního společenstva, 

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honeb
ního výboru a finančním hospodaření a o použití 
čistého výtěžku, včet.ně případných návrhů půjček 
a úvěrů nebo jal~ýchlwliv návrht'\ závaz](Ů, J<:terě 
mohou význallll1ým způsobem ovlivnit hospodaJ''ení ho
nebního společenstva, 

c) rozhodovat o způsobu využití společ.honitby buď 
1. o nájmu hon i t.by (uzavřeni, změna nebo vypovězení 

nájemní smlouvy), nebo 
2 ~ o v-yužití 1-.:.:.)Tli tby -;J"e vlas Lní honebního s pc.:-

.., ...... . . ~ __. .., "'"" . . "' ·'" . .Lecenst:va ( \/ -con1 pLlpaae l o scnva.Leni provoznlno 
iádu honitby), 

di .cozhodnntl o změně stanov, o náv.chu změny honitby 
(~ 31 zákona o myslivosti), 

P) rrw.hoclnnt'í. í pfi -jpi-.í vlnsi-.níkri honF>bníhn po~Pmkn 

f) 1:"07.horlnni-._:í_ o 7,Ť:Í.'7.enf TP-7.81~vníhn fonrln n s~hvnl __ nv;; 
ní ieho Dři irnů a. vvdání, 
Y'r-..,.,.-h...-..Nnn+. { ~~ '7Y"'l~C'r..hn ffi,3 -j et-.kODT:',-:§Vn ih0 'nrr'>r..ř6rl6n { 
--'-'--'"'-'--''"--''-.... '''·-''-~-•- '-.j •-•t-''-... ~-''-"'·~~--' -' ... ".X.t-''--"'-'--'--''"·-"'---'~~-'--



I 
3. Valná 

hl 

i ' -···· l 

pro ptipa:1 zánik:; hr:>nebního sn~>l~čen~tva:f 
rozhodnutl o zrusenl honeb.soolecens~va a ofioa
dn_ě o l1ní:::Dc>VÉtDÍ likvidátora :1 

rozhodnuti o dalších otázkách,které Sl valn~ 
mada vvhradí~ 

o , • 
DlJSODDOST::. nodle odstavce 7 

Jednání Vctlné hromady 

l"Valnon hromadu svolává honební starosta neiméně jednou 
ročně ato ne-jpozdě-ji do 15~února .. V případě nečinnosti ho-

"' 'j1 ~·--..-- s·!--- mU01r;O v~'nr>U 11·-omarlp ""'"'i--la-l- llon~lJnJ' mJ·"'.....,·!- 1-.. nc,)nJ .. O C>'Co.LO. L. y , •'•·"' cd. ~ ' L .h . u,, b /U.L .. •·· . '='• ... . .b G,,, 

st.élTOSt.a. 
2.Člen nebo členové honebního snolečenstva. 'ieiichž hlasv 

ní rilPspoň lO % hlas1~: mohon po7,~cÚ=~t-hnn8hnfhn-
c:.::-~rnt:!+n n C!Vt'"'1l :::\ní ,;-:=, l nt5. hrnm;;l'·iv k nrr.-lc::o.rtn;;n{ n;:::.,n-?cTyÚ;-.h 
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valnou h.roinadu ::nrola.L; pokud Jl nesvolá, raá právo Jl svo
lat člen nebo členové, kteří podali žádost o její svolání 

3.Honenní starosta je povinen zaslat pozvánku na valnou 
hromadu s uvedením místa, data, hodiny a pořadu -jednání 
všem členům honebního společens·tva na~ adr8su si_dia nebo 

l . b -"1 . ~ ~ "' ~ l o • ' ~ 1 r.: l > i-_rvn P.ho yu, 1 st-_R n•,r2uenon v se7.n2mn c:: An1l n-eJmRne , _; c"n 1 
před kon.éním ve.lné hromady~ Sou.•:Sástí pozvánky nst valnou 
·,~-,~~,n~ •. r1-,~ ~,,-.-.c-1' ]~,-":71- -1 ~:::s;--,-"h-- r~- --..---<?hrr-1 .,.-,..., ... l • .::- ;-,---....-1-.,.n-.5 -- • (; 
.... l ....... ~ .... h ............... ..J. ltit..l....-....... ...,. .1 ..... ......... ll.::.. v ..i.. .il }' ....... .::i 1.. 0..s ............. h .. ll.i u:..........:.. ..... v~· ....... ;;:;.:..; ... ........_ v -
• J<'") .~ '1-,j....,· ' ,,.., •• '!-,1.....,',..--1 1 -~h-~ DOQ L.. plsmeneCl.l. u) a Cj, ma-..Ll o IllCú v}"'"C. na. .,.v"""a...Lne H.Lv-

-- .... -1:::: .! ___ , _ _::: __ _.. 
!HClUt:::::' J t::UilctHV,. 

Projednat záležitost, Kcerá nebyla uvedena v pozvánce na 
valnou hromadu, lze pouze se souhlasem příto1m1ých členů. 
Povinnosti uvedené v tomto bodě pro honebního starostu 
platí i pro honebního místostarostu a člena nebo členy, 
kteří ooclle předchozích bodů mohou svolat valnou hromadu. 

4 ~ Hlasov~cí nr7:lvo na vnl n~ hrom;=n:-)(:=; nři slnší non7.e členfnn • • • 
l • ,, l - ' ~ l o- ' ~· - - l " ... 1onenn.ino spo_ecensT.va. C~en se mu.ze na Jeunanl va_ne 
" r1 " ' ' " • • "" 1 ' - " d' " - l nromauy necnaT. zas-coupll: JlD.ou oso~our ~{tera prer ..LOZl p_._ ........ 
nou moc s uvedením pov·ěření k hlasováni" Na rozhodování 
se členové podílejí- podle v-ýutěry honebních pozeinkŮ, k·teré 
vlastní a tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i zapo
čatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě 
vlast.ní, pf'fsluš.i členov.i .. l hlas. 

5. Valná h,·omada je schopná se nsnášet, pormťl json pfit.omni 
členové honebniho spolet::enstvn nebo jej .i ch ?.ástnpci: kt_efi 
malí alesDcdí Dolovinu hlasů .. Neseide-li se Dotř~:::bný !Jočet 

_, ... ,L ...... ..... ~ .... 

člen{J. s poža_dovaným počt.ern hlas:]_ po uplynutí jedné hodin}"' 
od stanoveného počátku -=-v-alné hron1ady 7 může se valná hroma 
da platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů pří"cornných 
členů. 



6 ~ Va.lná. hroma.clc~ rozb_odnjl=:: p1.~ost=.on vět~š.i ... non pfitomných hlasů 
hc)n(~bniho T<- J~ozhodnnt . .í podle ln1(n 5 bodu 
2 pismen b) ;-C) Ci d) a podle článku 5 bodn 3 se nevyžaduje 
souhlas tří čtvrtin hlasů přítom.nfch členŮ,. 

7.0 jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující 
průběh jednání a přijatá I-ozhodnutí. Zápis podepisuje ho
nební starosta nebo místostarosta a valnou hromadou zvole 
ný zapisovateL Každý člen honebního společenstva může, 
na své náklady, požádat o v-:-ydání kopie zápisu nebo jeho 
části,. 

8.Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí 
i mimo valnou hromadu. V takovém připadé osoba, která je 
jinak oprávněna svola·t valnou hJ.::on1adu, předloží návrh na 
rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které 
mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve 
lhŮtě, platí, že souhlasí. Osoba, která př-edložila návrh 
rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasováni jednotlivým 
členům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslu
šejících všem členům. 

9.Považuje-li člen honebního společenstva rozhodnutí valné 
hromady za nezákonné nebo odporujici stanovám, může do 15 
dnů ode dne, kdy se o rozhodnuti dozvěděl,nejpozději však 
do ' me-sí,-,t"! od 1rc.,na'ní ,-~111e' "rom~dy ct·~Ina'hat abv ~o-,d ~ .J -~- -'~·-- __ Jo __ u __ a; u---;._,;:, l. 

vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady, jinak jeho 
právo zanikáj toto platí obdobně i pro rozhodnutí přijaté 
podle bodu 8. 

čL 7 
Honební starosta 

l.Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a 
je jiho statutárním orgánem. Honebního starostu v době 
jeho nepřitom.~'1osti zastupuje honební mistostarosta, který 
pak jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 
honebnímu starostovi. 

2.Honebního starostu a mistostarostu volí valná hromada na 
na obdob i 1 O. let a t.o z členů honebniho společenstva. 

3 ~ J·estliže honebni starosta zerrtře 1 vzdá se funkce .... je odvo
lán nebo jinak skončí jeho funkční obdobír musí valná 
hromada do 1 měsíce z-::., ... oli t nového honebního s·tarostu.. J'\Ž 

do zvolení nového honebního starosty 17yJconává tuto funkci 
honební místostarosta. 

4eHonební 
a) 

b) 

starosta }~romě působnosti uvedené v bodu 1: 
obstarává všechny záležit,osti honebního společen
stva, které nepatří do působnosti valné hromady, 
s vyjimkou těch záležitostí, jejichž rozhodování 
si valná hromada vyhradila; je povinen řídit se 
pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s prá
vnimi předpisy- stanovami; za svoji činnost valné 
hromadě odpovídá, 
rozhoduje po předchozím souhlasu honebního >ryboru 



/ 
I 

I 

c) 

d) 
e) 
"' ' .L ,I 

g) 

h) 
.i) 
j ) 

k) 

O 7X)l)c::nh-n. V'll.1 
- - -

1.1 _ '7miSTnř nohn -..:r•.rnrYI.T!~?r-::.ní c::ml n1nn1 n n;::iimn .:: ~----~-...1. ------ ·_,:L--. ------ --------- __ ,; - --·--_;---·-

hrt::I"ftCtda ·tuto působnc)st na 
' ' -no:neJ::nl podle článku 5 přenes r 

připrtivuje pi·ípadně zajišťuje prlprt:rv'U pod}cla.dŮ a 
návrh'Ů p:co jednání valné lLcomady <jej i působnost 
podle článku 5), zprávu o činnosti za období od 
minulé valné ilromady a navrh činnosti na další 
období, 
svolává a řídí jednání valné hromady, 
realizuje usnesení valné hromady, 
dbá na dodržování právních předpisů v činnosti 
honebního spoleiSenst.va 1 

uděluje plnou moc k zastupování honebního spol!?
čenstvar pokud je nemůže zastoupit sá..rn nebo Je ne 
.,..,..,,,;;;:;~ r;-::>:::-.f-,.-.,,.,.,....,..; +-- .,..,..,::; ,.....+-.---.r-o-!--.--.-....-.,-.~-"'C' 
~llU.LI...-.:;:. Lil....!.~ L,..\.J\..(!::"...1- L.o J.lLL>-1 \....o\.JU Vt....t..L \../>J Vt....l f 

pečuje o rnajet:ek honebníi1o společenstva, 
., - ..... ..., o' ·' ... , ' _, _. ' 

veue ::H:~:.G1!cUH C.l...e!!U !lU!!eDILL!!U ::;.puleCt:=H::S'LVctf 

odpovídá za dokumenty honeb. společenstva, které 
:mus:L být. uchovávány po celou dobu jeho existence, 
tj. především vyhotovení stanov a. seznamu členů s 
vxznačení:m registrace, rozhodnutí o uznání spole
<Senstevní honitby včetně jejího mapového zákresu, 
zápisy z jednání valných hromad a honeb. výboru, 
Honební starosta je povinen vxkonávat svou půso
bnost s péči řádného hospodái-e. Honební staro
sta odpovídá honebnímu společenstvu za škodu,kte
rou způsobil porušením právních povinností při 
výkonu funkce. v řízení proti honebnímu starosto
vi zastupuje honeb.společenstvo určený člen hone
bního výboru, a není-li honební ;;.rýbor zvolen, pak 
kterýkoliv člen honebního společenstva. 

čL8 
Honební vvbor 2 

1.Pokud počet členů honebniho společenstva přesahuje 10, je 
honební společenstvo povinno zvolit honební výbor, který 
tvoří honební starosta, honební místostarosta a nejméně 1 
nejvýše 5 dalších členŮ.Pro svolání honebního výboru pla
tí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. 

2.Jednání honebního výboru se mohou účastnit pozvané osoby. 
3.Honební výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nad
poloviční většina jeho členů. K usnesení honebního výboru 
-je zapotřebí souhlasu vět.šinv přítomných členů; při rovno
sti hiasů je rozhodujíci hlas předsedajícího. :Připouští 

. ' ' 1 1 ' ' b hl - ' ' t- dk o se l plsemne _1_asoVaJll ne o asovanl pomocl pros re_ ,_u 
sdělovací techniky, pokud s tim souhlasí všichni členové 
v-vboru. 

J 

4.0 jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahu
jící průběh jednání a přijatá rozhodnutí. Zápis podepisu-



jí vši,;hni přítomn:í členové honebního výboru. 
S.Při obstarávání honebního společenstva má honební v-ýbor 

postavení honebního starosty, s vyjimkou práva zastupovat 
honeb.společenstvo navenek a s vyjimkou udělení plné moci 

čL9 

Využití honitby 

LPři v-yužití společenstevní honitby pronájmem je honební 
společenstvo povinno přednostně ii pronaimout za podmínek 
uvedených v §-32 zákona o myslivosti. Přednostní pronájem 
se uskuteční v tomto pořadí: 

I. Hvsliveckému sdružení iehož Dřevážvná část členů 
má trvalé. bydliště -,l obcích Banír{ a LaVičné a_. zároveň půjde 
u převážné části těchto členů o ma ji tel honebních pozerrJ~ů ct 
členy tohoto honebního společenstva. Pokud by bylo žadatelů 
- mysliveckých sdružení, která tyto podmínky splríují, vice, 
bude mít přednost to sdružení, ve kterém bude více členů 
honebního společenstva Banín-Lavičné. 

II. svému členovi, popfipadé vlastníkovi honebního 
pozemku v této honitbě, který neni členem honebního 
společenstva, nebo mysliveckému sdružení vzniklému z těchto 
členů (vlastniktl honebních pozemkŮ). 

Pokud nebudou takoví zájemci o nájem, stanoví 
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~ • ~- ~ - . • -o _ • _. • ..,_ ~ - n 
noneonlno spoLecellS~va (Or~ltelu lOVeCRycn lls~KU) na 
provádeni mys_!_ivosti. 

Zástupce nájemce 
honebního výboru například 
hospodařeni. 

může být prlzván 
k projednání plánu 

na jednání 
mysliveckého 

2.Pro využití společenstevní honitby ve vlastní režii při
-iím~ hnnPhní snnl t-=>0.Pnst-vn s>:n~-1 nrnvn'7.nÍ i~;5;rl rl ns+-rlnnvn-iP 
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jeho jGdliáni p:ra-17idelně z-v-án a je t.aJ::é oprá.-1-r:něn :žádat 
j ehu b v uld.11í.., l? L u v uz.u.Í.. .Ld.U tauoí. v ÚČ'ct~ L_i_ lld u~L vd11í. l1u11_L L
by dát pf-ednost členům honebního společenstva, popi·ípadě 
v_!_astnikú.m nonebnich pozemků v teto 110nitbe, kteri nejsou 
jeho členy. 

čLlO 
Zásady hospodařeni. 

l.Honební seolečenstvo odpovídá za své závazky celým sv-ým 
I!létjetkem.Clenové honebního společenstva ruči za_ za.vazky 
honebního společenstva, 

2.Příjmem honebního společenstva mohou být: 
a) přijern z využití společ.honitby na vlastní účet, 



b) př.í.jrny z pronájmu společenst,evní honit-:by: 
c) d~ry ~ d~dictvi, 
cl) p{]_j~ky 0_ úv>?ry a (p:r:;ky z "'~/kl2,_d{} 1 
e) jj_né příjrr.i 1 stanoví-li tak zvláštní 

3 ~Honební ~polečenstvo vede účetnictví podle platnj'"ch před--·
pisů HF CR o účetnictví~ 

čl. ll 

Zrušeni a zánik honebního společenstva 

l.Honebni společenstvo zaniká dnem v~mazu z rejstříku hone
bních společenstev vedených orgánem st.správy myslivosti. 
Zániku honebního společenstva předchází jeho zrušení s 
likvidací nebo bez likvidace. 

2.Honební společenstvo se zrušuje s likvidací: 
a) dnem zániku společenstevní honitby, 
b) uplynutím doby na kterou bylo založeno, 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zruše

ní honebního společenstva, jinak dnem, kdy toto 
rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze 
pouze tak, aby nejpozději v den zrušení zanikla 
smlouva o nájmu honitby, je-li uzavřena. 

3.Honební společenstvo se zrušuje bez likvidace sloučením 
do jiného honeb.společenstva nebo splynutím dvou nebo ví
ce honebních společenstev. 

4. Na likvidaci majetku a závazkŮ z1:ušeného honebního spole
čenstva se použijí předpisy o likvidaci majetku a závazků 
obchodních společností. Zjistí-li likvidátor v průběhu 
likvidace, že maje·tek zrušeného honebního společenstva je 
předLužen, je povinen navrhnout prohlášení konkursu. 
Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, rozdělí jej li
kvidátor mezi členy honebního společenstva vedené v sez
namu členů ke dni vstupu do likvidace, a to podle počtu 
jejich hlasů ( článel~ 6 bod 4) . 

5. Likvidátora jmenuje a jeho od1něnu stanoví valná hromada 
honebního společenstva. Neučiní-li tak bez zbytečného od
kladu, je likvidátor jmenován soudem. 

6.Zrušení honebního společenstva (bod 1) a vstup do likvi
dace včetně jména, příjmení a místa trvalého pobytu lik
vidátora je honební společenstvo povinno bezodkladně oz
námit orgánu státní správy myslivosti,který vede rejstřík 
honebních společenstev. 



čL 12 
Závěrečná ustanoveni 

Tyto stanovy upravené podle ~ 69 odst 2 zákona o 
mvslivosti byly přijaty na valné hromadě honebního 
společenstva. konané dne 12 .listopadu 2002. 

Toto zněn.í stanov vyplývá ze změn schválených na 
valné hromadě donané dne 12.listooadn 2002. 

starosta honebního výboru 


