
Honební společenstvo Sousedovice ‚okres Strakonice 
se sídlem: Libětice 15, zastoupené honebním starostou panem Vladimírem Peckou 

POZVÁNKA 

členům honebního společenstva najednání valné hromady honebního společenstva 
Sousedovice , okres Strakonice., která se bude konat dne 15 února 2023 v 

pohostinství v Sousedovicích od 18.00 hodin 

Program: 

1. Prezence 
2. Zahájení valné hromady honebního společenstva 
3. Schválení programu valné hromady 
4. Volba orgánů  valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, mandátové 

komise, návrhové komise a volební komise) 
S. Zpráva o činnosti honebního společenstva 
6. Zpráva o hospodaření honebního společenstva a návrh na následující období 
7. Diskuse k předneseným zprávám 
8. Volba členů  výboru honebního společenstva 
9. Diskuse 
10. Usnesení a závěr 

Člen honebního společenstva může podle Čl. 6 odst. 4 stanov honebního společenstva udělit k zastupování na valné 
hromadě  pinou moc jiné osobě . Členové  HS,  kterým okolnosti brání zúčastnit sejednání valné hromady osobně, a 
kteří mají zájem nechat se na valné hromadě  zastupovat, nabízíme možnost delegování některého z následujících 
zástupců  honebního společenstva, případně  dalších účastníků  valné hromady: 

Vladimír Pecka, Libětice čp. 15,386 0 1 Strakonice, honebnístaiusha 

Ing. Adam Jirsa, Vimperk Karoliny Světlé 625 , stávající honebni mistostarosta 

Ing. Pavel Šíma, č.p. 30, Lbětice ,Strakonice 386 01 Roman Matásek , Libětice 14, 386 0 1 Strakonice 

Karel Netušil č.p. 111, 386 01 Radošovice. Milan Blatský č.p. 12 , 386 01 Sousedovice, 

Ladislav Novák č.p. 41, 386 01 Mutěnice , Ing. Jaroslav Blatský č.p. 22, 386 01 Sousedovice, 

Ve smyslu § 21 odst. 4 zák. 6.449/2001 Sb„ se v případě  neúčasti potřebného počtu hlasů  (nadpoloviční většina) 
uskuteční jednání valné hromady po uplynuti jedné hodiny na témže místě. 
Upozorň  ujeme, že v případě, kdy je na listu vlastnictví honebního pozemku uvedena více než jedna osoba, musí se 
pod  le  § 26 odst. 5 zák. Č. 449/200 I Sb. spoluvlastníci dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního 
společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce. 

Stanovy honebního společenstva Sousedovice jsou k nahlédnutí na http://www.libetice.info  

V Sousedovicích dne 23. 1edna2023 

honební starosta  Vladimir  Pecka v.r. 
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