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STANOVY honebního společenstva R a d i m ě r 

Sídlo: RADIMĚŘ 569 07 

47488662 IČO: 

Článek I. 

Úvodní ustanovení. Honební společenstvo vzniklo dne 
18.12.1992. Zaregistrováno bylo na Okresní statistické správě 
dne 29.12.1992 pod identifikačním číslem organizace 47488662. 
Honební společenství Radiměř (dále jen společenstvo) je dobro
volným sdružením vlastníků pozemků. Je založeno v souladu 
se zákonem č. 449/2001, kterým se mění a doplfiuje zákon 
o myslivosti. Společenstvo je právnickou osobou. Je založeno 
na dobu neurčitou. 

Článek II. 

Členem společenstva se stává vlastník honebních pozemků 
sdružených do honitby Radiměř. Podpisem zakládající smlouvy ne
bo přihlášením o přistoupení ke smlouvě. Vlastníci honebních po
zemků tím, že podepsali seznam vlastníků předkládaný k návrhu 
registrace, vyslovili souhlas s členstvím v honebním společen
stvu a jsou jeho členy. 

Článek III. 

Společenstvo vzniká schválením a podepsáním zakládající 
smlouvy zakladateli - vlastníky honebních pozemků na ustavující 
valné hromadě. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor 
písemnými pozvánkami. 

Článek IV. 

Činnost společenstva je zaměřena na: 

a) sdružení honebních pozemků do honitby Radiměř 
b) uznání honitby Radiměř příslušným úřadem. 

Právo myslivosti po uznání honitby přísluší společenstvu. Právo 
myslivos·ti může vykonávat společenstvo samo, nebo ho může smluvně 
pronajmout jiné české fyzické nebo právnické osobě podle § 32 
/odst./ zák.č.449/2001 o myslivosti. 

Článek V. 

Orgány honebního společenstva jsou: 

Valná hromada, výbore společenstva, revize účtů. 

Článek VI. 

Valná hromada. 
Nejvyšším orgánem společenstva je valná hromada, které zejména 
přísluší: 
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a) rozhodovat o vykonáváni práva myslivosti /viz.ěl.IV./ 
b) schvalováni stanov nebo zm~n a dopl~k6 stanov spole-

ěenstva 
c) volit a odvolávat ěleny výboru spoleěenstva 
d) volit a odvolávat revizora úětů 
e) rozhodovat o rozd~leni roěniho zisku hospodařeni. 

Valná hromada rozhoduje nadpoloviěni v~tiinou z přítomných ěle
nů. Valná hromada se koná jednou za rok nebo na písemnou žádost 
l/3 ělenů, svolává se pisemn~ 15 dni předem. 

tlen s~oleěenstva se může nechat zastupovat na základ~ písem
né plné moci na valné hromad~. Jednáni svolává a řidi výbor spo
leěenstva. Z jednáni valné hromady se pořizuje zápis do knihy 
zápisů. 

tlánek VII. 

Práva a povinnosti Člen6 společenstva. 

1) účastnit se jednáni a rozhodováni na valných hromadách. 
Podávat návrhy a stížnosti orgánům honebního spoleěenstva. 
Obdržet na požádáni opis seznamu ělenů, nebo jeho ěásti, 
kopie zápisu z jednáni valné hromady, nebo výboru. 
Vlastník pozemků, které orgán státní správy myslivosti při
ělenil do spoleěenstvi honitby,se stává řádným Členem ho
nebního spoleěenstva pokud do 30-ti dnů od doruěeni vyrozu
m~ni o přičlen~ni oznámí pisemn~ honebnímu společenství, že 
trvá na členství. 

2) Plnit povinnosti t~chto stanov a provozního řádu přijatého 
pro případ prováděni myslivosti ve společenství v honitbě, 
pokud ji honební společenství vykonává na vlastni účet. 
Plnit rozhodnuti orgánů honebního společenstva. Podílet 
se na úhradě případných §kod způsobených honebním spoleěen
stvem. 

Článek VIII. 

Výbor společenstva je 7 členný. Na prvním výboru zvolí 
ze svých člen6 starostu, místostarostu a jednatele. Statutární 
zástupce je starosta, neboVjeho nepřitomnosti místostarosta. 
Výbor rozhoduje o viech věcech, které nejsou těmito stanovami 
svěřeny do výhradní pravomoci valné hromady. Rozhoduje nadpolo
viční v~tiina přítomných členů. Hrozi-li nebezpeěi z prodlení, 
je výbor oprávněn jednat i o věcech, které přislu§i valné hro
mad~ s tim, že rozhodnuti podléhá schváleni nejbližii valné hro
mady. Z jednáni se pořizuje zápis do knihy zápisů. 

Článek IX. 

Revizor úětů. 
Je revizním a kontrolním orgánem spoleěenstva. Plni úkoly dle 
rozhodnuti valné hromady. Zejména kontroluje hospodařeni spole-
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čenstva a podává o tom zprávu valné hromadě. V závažných pří
padech přísluší revizoru účtů právo požadovat od výboru spo
lečenstva svolání valné hromady. 

Článek X. 

Prostředky honebního společenstva tvoří výnosy z myslivec
kého hospodaření, nájemné za pronajmutí práva myslivosti, půjčky 
od zakládajících Členů, příspěvky, dary a jiné. Celkový roční 
zisk rozděiuje společenstvo mezi své členy podle velikosti sdru
žených honebních pozemků. Nečlenům honebního společenstva, vlast
níkům nebo uživatelům přísluší nájemné dle příslušné nájemní 
smlouvy (dodatek k příslušné nájemní smlouvě). Ve svém hospoda
ření se řídí společenstvo obecně platnými právními předpisy. 

Článek XI. 

Zánik společenstva - členství. 
Členství ve společenstvu zaniká: 

a) úmrtím Člena 
b) vystoupením člena (členství zaniká na základě písemného 

oznámení starostovi společenstva) 

Honební společenstvo zaniká: 

a) zánikem honitby 
b) dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným honebním 

společenstvím 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společen

stva 
d) dnem výmazu z rejstříků honebních společenstev vedených 

státním orgánem. 

Po zániku společenstva se provádí likvidace zbylého majet
ku. Přiměřeně se použije ustanovení obchodního zákoníku. Likvi
dační zůstatek se rozdělí mezi členy společenstva podle výměry 
honebních pozemků. 

závěrečné ustanovení. 

Tyto stanovy, upravené podle § 69 odst.2 Zákona o mysli
vosti byly přijaty na valné hromadě společenstva dne 
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