
PozVÁNKA

Všem členům honebního společenstva

Honební místostarosta hone bního společenstva Slavín Loukov, IČ: a86?8279, se sídlem 294 1-1' Loukov,

svolává valnou hrornadu honebního společenstva Slavín Loukov, která se koná
u sobotu dne 18- března 2s23 od 10:osh v místnosti klubovny M5 Loukovec - Hadovna.

Frogram:

1. Zahájení jednání valné hromady honebního společenstva Slavín {HS Slavín).
2. Volba zapisovatele valné hromady H5 Slavín.
3. Schválení přogramu valné hromady HS Slavín.
4. Voiba nového starosty, mísiostarosty a členů vý-boru HS Slavín.
5. Projednání a schválení čÍnnosti l.l5 Slavín.
6. Frojednání a schválení pronájmu honitby HS Slavín na následující období 10 let s účinností od

1".4.2CI23 do 31.03. 2S33.

7. Jednání o využití finančních prostředků H5 Slavín, projednání a sehválení provádění provozníeh
plateb výborem H5 5lavín, správa bankovního účtu, kompetence k bankovnímu účtu.

8" Disktrse.

9" Usnesení.
10. Závěr'

Prezentace účastníků valné hromady začíná t hodínu před zahájením vainé hromady HS Slavín. Přítomný
člen H5 Slavín je povinen prokázat svou totožnost a v případě zastupování jiného či jiných členů H5 Slavín

{člen H5 Slavín může udělit k zastupování na valné hromadě H5 Slavín plnou moc jiné osobě), kteří se jednání

vainé hromady HS Slavín nezúčastní, je povinen předložit originály plných mocí k zastupor,ání a v jedné kopii

tyto předat honebnímu starostovi jako přilohu k zápisu z valné hromady HS Slavín' V případě neodevzdání
kopií plných mocík zastupovánínebude uznáno zastupování na valné hromadě HS Slavín'

Ve smyslu ,u1. ii 22 odst' 4 zákona č.449/2oa1" Sb., o mysiivosti, ve znění pozdějších předpisů, se v případě

neÚčasti potřebného počtu hiasů (nadpolovičnívětšiny) usl<utečníjednánÍvainé hromaciy po uplynutí jedné

hodiny v témže místě.

Projednat záležitost, která není uvedena v pozvánce na valné hromady, lze pouze se souhlasem všech
přítomných členů FlS'

Návrhy na kandidáty pro volby do orgánu l-lS lze zaslat na adresu H5 Slavín nejpozději do 7 kalendářních dnů
před konáním valné hromady HS Slavín.

V Loukově dne 24. a2'2a23 Za honební společenstvo Slavín Lo

Černý Josef
honebnímístostarosta
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