
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 

Honebního společenstva Karasín-Ždánice 

 (dle §22, odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb. a dle článku 6, odst. 2, stanov 

Honebního společenstva přijatých na valné hromadě dne 10. 2. 2013 
Termín konání: 25. 3. 2023 v 15 hodin 

Místo konání: sál ve škole v Karasíně 

Program valné hromady: 

1. Presentace 

2. Zahájení valné hromady honebního společenstva a volba orgánů valné 

hromady (předseda, zapisovatel a mandátové komise) 

3. Odvolání místostarosty a členů výboru honebního společenstva Karasín – 

Ždánice. 

4. Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru honebního společenstva 

Karasín – Ždánice. 

5. Zpráva o finančním hospodaření Honebního společenstva 

6. Rozhodnutí o využití honitby Karasín - Ždánice, která byla uvedena do 

souladu se zákonem o myslivosti dle § 57 odstavec 4 a § 60 zákona č. 

449/2001 Sb. dne 21. 3. 2003 

7. Diskuse 

8. Závěr 

Návrh usnesení shora uvedeného programu valné hromady: 

a) Valná hromada honebního společenstva odvolává místostarostu pana 

Jaromíra Skalníka, bytem Ždánice 22, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

s účinností okamžiku rozhodnutí 

b) Valná hromada honebního společenstva odvolává člena honebního 

výboru pana Miroslava Zicha, bytem Ždánice 70, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem s účinností okamžiku rozhodnutí 

c) Valná hromada honebního společenstva odvolává člena honebního 

výboru pana Milana Špačka, bytem Ždánice 31 s účinností okamžiku 

rozhodnutí 

d) Valná hromada honebního společenstva odvolává člena honebního 

výboru pana Karla Koukala, bytem Vítochov 18, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem 



e) Valná hromada volí do funkce starosty honebního společenstva pana Ing. 

Nedomu Miroslava, bytem Kostelní 253, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

s účinností okamžiku rozhodnutí 

f) Valná hromada volí do funkce místostarosty honebního společenstva pana 

Petra Juračku, bytem Karasín 53, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

s účinností okamžiku rozhodnutí 

g) Valná hromada volí do funkce člena honebního výboru pana Miroslava 

Zicha, bytem Ždánice 70, 59301 Bystřice nad Pernštejnem s účinností 

okamžiku rozhodnutí 

h) Valná hromada volí do funkce člena honebního výboru pana Milana 

Špačka, bytem Ždánice 31, 59301 Bystřice nad Pernštejnem s účinností 

okamžiku rozhodnutí 

i) Valná hromada volí do funkce člena honebního výboru pana Karla Koukala, 

bytem Vítochov 18, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

j) Valná hromada schvaluje zprávu o finančním hospodaření Honebního 

společenstva 

k) Valná hromada schvaluje návrh na využití honitby. Pronájem honitby 

Karasín – Ždánice Mysliveckému sdružení Karasín – Ždánice z. s. na období 

od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2033 

K uzavření nájemní smlouvy zmocňuje valná hromada dle odstavce 2 

písmeno c (stanov) honební výbor 

Návrh usnesení bude doplněn na základě diskusních příspěvků (návrhů) 

vznesených na valné hromadě dle článku 5, písmeno i. stanov honebního 

společenstva 

 

 Seznam členů Honebního společenstva s vyznačením počtu hlasů je 

k nahlédnutí u pana Juračky Petra: juracka@lsokarasin.cz, tel: 603822490 

 

 Příloha: Vzor plné moci při zastupování člena honebního společenstva na této             

                valné hromadě.  
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