pozvánka na řádnou valnou hromadu
tpodh §22, d§t.2 zákqra e/H9l2o01sb.}

}iorcbní společenstro SotaO*ly

-

Radotín - pozvrfur}a na ualrrou hronradu

Termín konání: t6.4.Wlv 1t30 hodín

Místo konání: sál

tulnrrúpdornl Somcmfi

fuřad ralné hromS

1. Zaháiení a sďnráhní programu yalné hrunady dh pozuínky
2. Volba zapisorratele, sčítačůhlasů, volební a návrhorÉ komise
3. Zpráva o ďnnosti horrebního společerrstra za uptynulé oMobí (i finalĚrí

4.
5.
6.
7.
8.

hospodařeníl
Rozhodnutí o

vnřití honiúy od ,1.4-2021'do.31.3.2031'*

náimu stávaiícímu

MS HUBERT Soběď,leby
Volba orgánů horrebního společenstva
Zpráva volebníkomise
Diskuse
Usnesení a zárěr

5 ohledem na vyttláfuná protbpídemícká opaření znemožňuiíď uskutďnění zasedání
valné hromady v původnímtermínu tti. 5.3.2021}, mzhodl ťbor Honebního
společenswa tak, že se termín zasedáni Wl }bnebního spol*nsnn §oběďďeby _
Radotín mění

Rqisřace účasnílú
rďné nrom*y t§ probáre od 17*s hod. v kulttrnrím ffi
Soběchleby.

Pořad zasedání, steině jako osatní záležitoďi zůstávají beze změn, tedy stejné jako
u wolaného půrrcdniho termínu zasedáníJestliže se této valné hrcmady nemúžete z iakéhokoíiv d&pdu zričasilrrit a přejete si, aby

Vás na ní zastupornl rĚkdo jiný a konal za Vás veškeléúkcny, ke kteným je den
honebního společenstrra oprávněn podle zákona č- 4Éi9l2ffi1 Sb., o myslivosti, můžete
jei zmocnit na základě písemnéplné moci (viz. dříve předkHdané plné moci}. Toto
zmocnění použiie znrocrrárá o§oba pň příchodu naudnou hromadu k presenci.

V

Želatovicích dne 31.3.2021

Afi)ůíU

lng. Antonín Vymětalík - starosta HS

Valná hromada Honebního společenstva Soběchleby - Radotín
16.4.2027

PoKYNry PRo ÚČasrNIÍry
Yážení účastníciVH Honebního společenstva Soběchleby - Radotín, vzhledem
k situaci, jaká v našízemi nastala, Vám sdělujerne pokyny pro VH Honebníhtl
společenstva Soběchleby - Radotín, která proběhne 1ó. clubna Zan v kulturním
domě Soběchleby"

Pro bezproblémoqý pruběh této Valné hromady Vás prosítrre, abyste následující
pokyny respektovali a hlar,ně je dodržoruali.

Vzhledem k protiepidemiologickým opatř,ením vlády,' pro účastníkyVH platí:

Každý zúčastněnýse musí prokázat antigenním nebo PCR testem ne staršímnež
72hodin, popř.potvrzením o prodělané nemoci COVID-l9 ne staršínež 3 měsíce
(pro účastníky,kteří nemají test je před VH připravená možnost jeho
provedení - v tomto případě je účastníkpovinen přijít minimálně o 45 minut
dříve před začátkem VH a mít u sebe průkaz pojišt'ovny).
V případě, že se budete testovat r, zaměstnání do 72 hodin před konáním VH,

je mozné doložit toto potvrzením od zaměstnarlatele.

Prosím, abyste pokud možno dodržovali 2 metrové rozestupy a respektovali
zasedací pořádek, kteý pro Vás bude připraverr (nepřesouvali židle apod.).
Ostatní materiály obdržítepři samotné VH.
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In§. Antonín Vymětalík

předsedaistarosta Honebního společenstva Soběchleby - Radotín

