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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Dne 01.03.2023 Městský úřad Milevsko obdržel žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů od žadatele 

týkajících se Honebního společenstva 
Jetětice (IČO 48256722), Jetětice 71, 398 43 Jetětice:  
 

1) kopie všech zápisů z jednání orgánů tohoto honebního společenstva, včetně jejich  
      případných příloh, a to zejména (nikoliv však výlučně) zápisů ze všech jeho valných hromad 

2)  kopie všech verzí stanov uvedeného honebního společenstva 

3) kopii všech případných rozhodnutí týkajících se registrace uvedeného honebního  
      společenstva a kopii žádosti o jeho registraci včetně všech jejích případných příloh 

 

Dne 15.03.2023 byly požadované informace poskytnuty. 
 

 

Ing. Hana Kozáková 

referent odboru vnitřních věcí 
 

 

 



STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

ČIJ
Založeuí honebního společenstva

I. Název, sídlo a registrace honebního společenstva:
Název: Honební společenstvo JETĚTICE

Sídlo a achesa: JETĚTICE, PSČ 398 48
IČO: ,48256722
Honební společenstvo vzniklo dnem: 25.3.1993 kteý je dnem registrace u pověřeného
obecního úřadu (orgánu statní správy myslivosti) v: OKÚ Písek, ref. ŽP s registračním
číslem: 025/93.
Současně s registracÍ jako podmíkou vzniku honebního společenstva došlo k uznaní jeho
společenstevni honitby s názvem Honební společenstvo JETĚTICE a to rozhodnutím
pod Č. j. 025/93.

2. Honební společenstvo je právnickou osobou založeno podle zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti. Je založeno na dobu neurčitou.

Č1.2
Působnost a poslání honebního společenstva

l. Honební společenstvo je založeno za účelem tvorby a využití spoIečenstevní honitby.
Honitbu podle zákona o myslivosti pronajímá.

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit ' podnikání
jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

3. Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími statnírni
orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty
působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.

Čl.3
Vznik a zánik Členství v honebním společeustvu

l. Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen
,,vlastníci") souvislých honebních pozemků, které tvoří společenstevní honitbu.
Spoluvlastníci honebních pozemků se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva
člena, nebo mohou určit společného zmocněnce.

2. Vlastníci honebních pozemků, tím že podepsali seznam vlastníku předkládaný k návrhu
na registraci honebního společenstva, vyslovili souhlas s členstvím v honebním
společenstvu a jsou tak jeho zakládajícími členy.

3. Vlastníci honebních pozemků, které orgán" státní správy myslivosti přičlenil do
společenstevní honitby, se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30
dnů od doručení vyrozumčrú o přičlenění oznámí písemnč honebnímu společenstvu, že
trvají na členství.

4. Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které
jsou součástí společenstevní honitby, jeho Členství v honebním společenstvu zaniká;
nabyvatel těchto pozemků se stane členem, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého
vlastnického práva oznámí písemně honebnímu společenstvu, že trvá na členství; to platí
obdobně o zániku Členství úmrtí člena a o vzniku čenství dědici.

5. Člen honebního společenstva může ukončit své členství' na úkladě písemného oznámení
doručeného starostovi honebního společenstva; Členství zaniká posledním dnem.
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kalendářního roku, ve kterém bylo oznánieni učiněno. Zánikem členství nevzniká
bývalému členovi nárok na náhradu za přičlenění.

G -ikjnĹ vlastníci honebních pozemků v obvodu spoléčenstevní honitby (například vlastníci
po'%ijá, kteří netrvali na členství podle bodů 3. a 4., vlastníci, kteří vystoupili podle
bgdu S.) se stávají členy honebního společenstva na základě přijetí podané přihlášky.

7: Členství v honebním společenstvu dále zaniká, stály-li se všechny hoäební pozemky člena
v obvodu honitby pozemky nehonebními.

8. Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu zaniklo podle bodů 5. nebo 7., má nárok na
vypořádací podíl. Vypořádací podíl se této osobě vyplatí po schválení roční účetní
uzávěrky; vypočte se z v ní uvedených finančních prostředků honebního společenstva jako
podíl ódpovídající výměře honebních pozemků, které bývalý člen vlastní, k výměře
honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu.

9. Honební společenstvo vede seznam svých členů, v němž se zapisuje počet hlasů
jednotlivých členů, název, sídlo a identifikační číslo člena, jde-li o právnickou osobu,
nebo jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště fyzické osoby, která je členem.
Honební společenstvo je povinno každému svému členu na jeho písemnou žádost a jen za
úhradu nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo požadovaiié části seznamu, a to
nejpozději do 7 dnů od doručeni žádosti.

ČI. 4
Práva a povinnosti Členů

l. Člen honebního společenstva má tato základní práva
' - účastnit se jednání a roZhodováni" na valných hromadách,

- volit a být volen do honebního"výboru,
- účastnit se provádění myslivosti ve společenstevni honitbě, pokud ji honební

společenstvo využívá na vlastní účet,
- podílet se na rozdělení čistého výtěžku, pokud nebude valnou hromadou rozhodnuto o

jiném jeho použití,
- podávat návrhy a stížnosti orgánům honebního společenstva,
- obdržet na požádám' opis seznamu členů nebo jeho části, kopie zápisu z jednání valné

hromady nebo jeho části,
- obdržet při zániku členství vypořádací podíl v případech uvedených ve stanovách,

2. Člen honebního společenstva má tyto základni' povinnosti
- vyslat na jednání valné hromady svého zmocněnce, nemůže-li se jí sám účastnit,
- plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu přijatého pro případ provádění

myslivosti ve společenstevní honitbě, pokud ji honební společenstvo využívá na
vlastni účet,

- pInit rozhodnuti přijatá orgány honebního společenstva,
- podílet se na úhradě případných škod způsobených honebním společenstvem.

ČI. 5
Působnost valné hromady

I. Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního společenstva.
,2. Do působnosti valné hromady náleží

a) volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního výborll
honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru z řad člerjů honebního
společenstva,

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním
hospodařeni a o použití čistého výtěžku, včetně případných náv!hů půjček a úvěrů
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nebo jakýchkoliv návrhů závazků. Které nlohou významným způsobem ovlivnit
hospodaření honebního společenstva,

C) rozhodovaE o způsobu využití společenstevní honitby bud'
l. o nájmu honitby (jejím uzavření, změně nebo vypovězeni), nebo
2. o využití honitby ve vlastní režii honebního společenstva (v tom případě

i o schváleni provozního řádu honitby),
d) rozhodnuti o změně stanov, q návrhu změny honitby (§3! zákona o myslivosti), "
e) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebního pozemku za člena (článek 3 bod 6.),
t) rozhodnutí o zřízení rezervního fondu a schvalování jeho příjmů a vydáni,
g) rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádání pro případ zániku honebního

společenstva,
h) rozhodnuti o zrušení honebního společenstva a případně o jmenování likvidátora,
i) rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí.

3. Valná hromada může přenést působnost podle odstavce 2 písm. C) na honební výbor.

ČI. 6
Jednání valné hromady

l. Valnou hromadu svolává honební starosta nejméně jednou ročně a to nejpozději do 15.
února. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební
místostarosta.

2. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10% všech hlasů,
mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednáni" navržených
záležitostí (mimořádnou valnou hromadu). Honební starosta je povinen do 30 dnů od
doručení této žádosti takovou valnou hromadu svolat; pokud ji nesvolj má právo ji svolat
člen nebo členové. kteří podali žádost o její svolání.

3. Honební starosta je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu s uvedením místa, data,
hodiny a pořadu jednání všem členům honebního společenstva na adresu sídla nebo
trvalého bydliště uvedenou v seznamu Členů nejméně IS dní před konáním valné
hromady. Součástí pozvánky na valnou hromadu musí být i návřhy na rozhodnutí uvedená
v Č!. 5 bodu 2. písmenech b) a C), má-li o nich být na valné hromadě jednáno. Projednat
záležitosl která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem
přítomných členů. Povinností uvedené v tomto bodě pro honebního 'starostu platí "i pro
honebního místostarostu a člena nebo členy, kteří podle předchozicli bodů mohou svolat
valnou hromadu.

4. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního sp9lečenstva Člen se
může na jednání valné hromady nechat zastoupit jinou osobou, která předloÍí pInou moc
s uvedenihi pověření k hlasování. Na rozhodování se členové podílejí podle výměry
honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i
započatý hektar výměry honebního pozemku, který y honitbě vlastní, přísluší členovi l
hlas.

S. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové honebního
společenstva nebo jejich zástupci, kteří mají alespoii polovinu hlasů. Nesejde-li e potřebný
počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného
počátku vahié hromady, může se valná hromada platně usnášet za jekéhokoliv počtu hlasů
přítomných členů.

6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Členů honebního
společenstva. K rozhodnutí podle článku 5 bodu 2 písmen b), C) a d) a podle článku Š
bodu 3 se vyžaduje souhlas tři čtvrtin hlasů přítomných členů.

7. O jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá
rozhodnutí. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou

,J
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hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen honebního společenstva může, na své náklady,
požádat q vydání kopie zápisu nebo jeho části.

8. Členové honebního společenstva niohou přijímat rozhodnuti i mimo valnou hromadu.
V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh
rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit píseniné vyjádřeni.
Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, Že souhlasí. Osoba, která předložila návrh rozhodnuti,
pak oznámi výsledky hlasováni jednotlivých členům. Většina se počítá z celkového počtu
hlasů příslušejících všem členůni.

9. Považuje-li člen honebního společenstva rozhodnuti valné hromady za nezákonné nebo
odporující stanovám, může do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději
vŠak do 3 měsíců od konání valné hroinady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost
rozhochiuti valné hromady, jinak jeho právo zaniká; toto platí obdobně i pro rozhodnuti
přijatého podle bodu 8.

Čl.7
Honební starosta

l. Hcnební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a je jeho statutárním orgánem,
Honebního starostu v době jeho nepřítQnľnosti zastupuje licmebni místostarosta, který pak
jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi.

2. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10.let a to
z členů honebního společensrva.

3. Jestliže honební starosta zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho fůnkční
období, musí valná hromada do l měsíce zvolit nového honebního starostu. AŽ do zvolení
nového honebního starosty vykonává tuto fůnkci honební místostarosta.

4, Honební starosta homě působnosti uvedené v bodu l.
a) obstarává všechny náležitosti honebního společenstv& které nepatří do působnosti

valné hromady, s výjimkou těch záležitostí, jejichž rozhodování si valná hromada
vyhradila; je povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními
předpisy a stanovami; za svoji činnost valné hromadě odpovíd4

b) rozhoduje po předchozím souhlasu honebního výboru o způsobu využití
společenstevní honitby, včetně uzavření, zrněny nebo vypovězení smlouvy o nájmu
honitby, jestliže valná hromada tuto působnost na honební výbor podle článku 5
přenesl&

c) připravuje popřípadě zajišťuje přípravu podkladů a náwhů projednáni' valné hromady
(její působnost podle Článku 5), zprávu o činnosti za období od minulé valné hromady
a návrh činnosti na další období,

d) svolává a řídí jednání valné hromady,
e) realizuje usnesení valné hromady,
f) dbá na dodržování právních předpisů v činnosti honebního společenstv&
g) uděluje plnou moc k zastupování honebního společenstva,, pokud je nemůže zastoupit

sám nebo je nemůže zastoupit místostarosta,
h) pečuje o majetek honebního společenstva,
i) vede seznam členů honebního společenstva,
j) odpovídá za dokumenty honebního společenstva, které musí být uchovávány po celou

dobu jeho existence, tj. především vyhotovení stanov a seznamu členů s vyznačením
registrace, rozhodnutí o uznání spo!ečenstevní honitby včetně jejího mapového
zákresu, zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru.

5. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.
Honební starosta odpovídá honebnímu společenstvu za Škodu, kterou způsobil porušením
právních povinností při výkonu funkce. V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje

,b
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honební společenstvo určený člen honebního výboru, a není-li honební výbor zvolen,
kterýkoliv člen honebního společenstva.

ČI. 8
Honební výbor

l, Pokud počet Členů honebního společenstva přesahuje 10, je honební společenstvo povinno
zvolit honební výbor, který tvoří honební starosta, honební místostarosta a nejméně l a
nejvýše 3 další členové (celkem 5 ti členný výbor).

2, Pro svoláváni honebního výboru platí ustanoveni o svolávání valné hromady obdobně.
3. Jednání honebního výboru se niohou účastnit pozvané osoby.
d. Honební výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

K usneseni honebního výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů; při rovnosíi
hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

5. O jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá
rozhodnutí. Zápis podepisuji všichni přítomní členové honebního výboru.

ti. Při obstarávání záležitosti honebního společenstva má honební 'výbor postavení honebního
starosty, s výjimkou práva zastupovat honební společenstvo naveňek a s výjimkou udílení
plné moci.

Čl.9
Využití honitby

!. Při využití společenstevní honitby pronájmem je honební společenstvo povinno
předRosmě ji pronajmout za podmínek uvedených v § 32 zákona o myslivosti svému
členovi, popřípadě vlastníkovi honebního pozemku v této honitbě, který není členem
honebního společenstva, nebo mysliveckému sdružení vzniklému z těchto členů (vlastníků
honebních pozemků). Pokud néjsou takoví zájemci o nájem, Stanoví honební společenstvo
kriteria pronájmu a pronajme pak honitbu zájemci, který při dodržení kriterií předložil
nejvýhodnější nabídku. Podmínkou pronájmu může být umožnění účasti členů honebního
společenstva (c|ržitelů loveckých lístků) na provádění myslivostí Zástupce nájemce může
být přizván na jednání honebního výboru například k projednání plánu mysliveckého
hospodaření.

2. Pro využití společenstevní honitby ve vlastní režii přijímá honební společenstvo svůj
provozní řád a ustanovuje mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž (stráže).
Myslivecký hospodář, pokud není členem honebního výboru, je na jeho jednání
pravidelně zván a je také oprávněn žádat jeho svolání. Provozní řád musí v účasti na
užívání honitby dát přednost členům honebního společenstva, popřípadě vlastníkům
honebních pozemků v této honitbě, kteří nejsou jeho členy.

ČI. IQ
Zásady hospodaření

l. HcmebM společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem.Č!enovC
honebního společenstva ručí za závazky honebního společenstva.

2. Příjmem honebního společenstva mohou být
a) příjem' z využití společenstevní honitby na vlastni účet,
b) příjmy z pronájmu společenstevní honitby,
c) dary a dědictví,
d) půjčky, úvěry a úroky z vkladů,
e) jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon.

3. výdajem honebního společenstva mohou být
a) náhrada za přičlenění honebních pozemků placená jejich vIastníkůni,

i

i

ŕ
l
i

,
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b) odměny za činnost vykonanou pro honební společenstvo,
C) použití čistého výtěžku na účely stanovené valnou hromadoll popřípadě jeho

rozdělení mezi členy podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod 4.),
d) jiné nezbytně nutné výdaje.

4. Honební společenstvo vede učetnictví podle předpisu o učetnictví platných pro občanská
sdružení.

ČLII
Zrušení a zánik honebního spK)lečenstva

l. Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev vedených
orgánem stami správy myslivosti. Zániku honebního společenstva přédchází jeho zrušení
s likvidací nebo bez likvidace.

2. Honební společenstvo se zrušuje s likvidací
a) dnem zániku společenstevni honitby,
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušeni honebního společenstva, jinak

dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby
nejpozdčji v den zrušení zaniklá smlouva o nájmu honitby, je-li uzavřena.

3. Honební společenstvo se zrušuje bez likvidace sloučením do jiného honebního
společenstva uebo splynutím dvou nebo více honebních společenstev.

4. Na likvidaci majetku a závazku zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o
likvidaci majetku a závaZku obchodních společností. zjistí-li likvidátor kdykoliv
v průběhu likvidace, že majetek zrušeného honebního společenstva je předlužen, je
povinen navrhnout prohlášení konkurzu. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem,
rozdělí jej likvidátor mezi členy honebního společenstva vedené v seznamu členů ke dni
vstupu do likvidace, a to podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod 4.). "

5. Likvidátora jménuje a jeho odměnu stanoví valná hromada honebního společenstva.
Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, je likvidátor jménován soudem.

6. Zrušení honebního společenstva (bod l.) a vstup do likvidace včetne jména, příjmení a
místa trvalého pobytu likvidátora je honební společenstvo povinno bezodkladně oznámit
orgánu státrú správy myslivosti, ků:iý vede rejstřík honebních společenstev.

Cl 12

Zavěrečná ustanovení
Valná hromada honebního společenstva, která přijala tyto stanovy, se konala dne W:Q2:2003.

Ověřil: předseda honebního společenstva:místopředseda honebního společen čelík

-6-



Úc'~4,, L
Okresní úřad Písek, referát životního prostředí

čj.: Mysl/3350/2002-Ad Písek 5.12.2CGp,aveno dne : ""' "
206-3 V/5

č,honitby: 025

Honební společenstvo Jetětice - poslat na Obecníúřad Jetětice!
398 48 Jetětice

- 5 -iz-· 2902
r

, pMohy: __podpis:

Věc: Oznámení o podání návrhu na uvedení honitby do souladu se zákon¢m q
myslivosti.

Dne 3.12.2002 obdržel zdejší referát váš návrh na uvedení honitby do souladu se zřetelem
na ustanovení § 69 odst.l zákona o myslivosti číslo 449/2001 Sb., v pozdějším znění.
Vzhledem k tomu, že honitba dle vašeho oznámení splňuje zákonné podmínky, tedy je v
souladu s citovaným zákonem o myslivosti, bereme na vědomí, že:
Honební společenstvo Jetětice k 3 1.12.2002 nezaniká, a tedy nezaniká ani honitba LIŠÁK

Připomínáme, že je nutné upravit název HS v Soúlädu s § 19 odst, 3 zákQna o myslivosti!

Dále připomínáme, že nejpozději do 31.3.2003 je nutné předložit zbývající doklady, jak
vyplývá z ustanovení § 28 zákona:

Název HS
Sídlo HS
TČÓ HS
RegistrQváno pod číslan (rozhodnutí o uznání původní honitby a ze dne)
Název honitby

Seznam členů HS DVOJMO!
Zápis z valné hromady HS DVOJMO!
Stanovy FIS DVOJMO!
Popis hranic hQnitby DVOJMO!

JrňCno a adresa honebního starosty, honebníhQ Mstostarosty a vŠech členů honeb. výboru

Zda bude či nebude honitba pronajata

Honitba o celk(?vé výměře:
z toho.' lesní půda

zemědělská půda
vodní pĹc'chy
ostatní' plochy

ha

Vyřizuje: Adámek'jan OKRESNÍ ÚŘAD
Ob,1,Ží, pj,,Im! L,,,
-adresát -7-

- koncept í

,
Vedoucí ref átu ŽP OkÚ Písek



Pro'oZe adresát, ačkoli se v mistě·
zdrzge, nebyl zastiZen, a pÍsemnnp,'
být doručena ani jinému příjemci, E ,'
m cOŠtě - obecním úřadě.

Odesilatel:
~OKRES"'1

PÍšE
::i:

ŮŘAĎ
K
prostředí

DO RUČENKA

Razítko
dodací
pošty

Ad"esát byl o u\oZeni této zá ' k, ::i.e mně
a poučen o to , Ze si l ma vc

vki"'nim Qjmu co neidři ZVě¢ncuľ Mµe/335D -,A<l_
mnost uložený/

dní' ,{

Ruitko dodací pošty í

a p:jdpis vydávajiciho '.
pracovníka

Dopo Ceně

7, b lj
le '"'J,:,w,,=ti)étozási|ky

,_ _., .' 4,, =Z P,dpis
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Městský úřad Milevsko

" odbor Životního prostředí
nám. E. Beneše 420, pracoviŠtě Sažinova 843, 399 16 Milevsko
tel. 382 504111, email: korejs@mijevsko-mesto.cz

Naše značka: Vaše značka: Vyřizu/e/telefoďemail
č.j. OŽPl &003/Ka Tomáš Kakos/382504205/ kakos@milevsko-mesto,cz
206// AS

V Milevsku dne.'
26.3.03

HS Jetětice

Věc: OsvědČení o zápisu do rejstříku HS

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti
příslušný podle § č. 7 odst. 2 a § 61 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, Vám na základě § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, po posouzení předložených údajů vydává

OSVĚDČENÍ
o zápisu do rejstříku HS

HS Jetětice je na výše uvedeném úřadu nadále registrováno takto:

Název HS." JetČtice
Sídlo HS.' Jetětice
Registrováno pod číslem 025/93 ze dne 25.3.1993
IČO: 48256722
Jako držitel uznané honitby s názvem LIŠÁK,

o celkové výměře: 772 ha
z toho: lesnípůda 309 ha

zemědělská půda 437 ha
vodníplochy 4 ha
ostatníplochy 22 ha

honební starosta.'
honební místostarosta,'
členové honebního výboru.'

Identifikace honebních pozemků slovním popisem, tvořící honitbu LIŠÁK, je součástí přílohy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO
odbor životního prostředí

obdrží: "1"
- adresát
- ČSÚ, Žižkova l, odbor RES, 370 77 Č. Budějovice
- koncept

ing. TomáŠ Korejs
vedoucí odboru životního prostředí



Popis hranice 1ny~&éhosdnúem=ák Jetětice s okolními honitbami

Barva : zelená- F'únstvi Orlík
červená - MS Branice
modrá - MS Podolí I

Honební hranice s Rinstvím Orlík (Schwarzenberk) vede od přehradní nádrže Orlík od železničního mostu po
kolejích strážného domku Švadlena. Od domku po cestě kolem hájovny Habr přes křižovatku směrem na sever.
Po opuštěni asfaltové cesty je hranice vyznačena kamennými mezníky, bílo-modrými kůly a dělícím příkopem
přes Občiny, kolem pískoven, přes lesáckou cestu Na Turábl. Zde se hranice stáčí na východ k Chalupníkovým
dílům a Čertovu koní Odtud potokem na Březovou pokračuje směrem východojižním po Schwarzemberským
příkopem k bývalé hájjovně Skalka Od Skalky po severním okraji louky k µ)tůčku a na cestu k Čihádku, zde
navazuje na hranice MS Branice . Od Čihádka pokračuje po cestš k rybníku Otx:cák přes silnici kolmo na les k
Jetčtickému potoku. Ckitud [x) proudu cca 3OO m potůčku z Válů , kde hranice MS Branice končí a začíná MS
Podolí I. Hranice MS Podolí vede jetětickým potokem až na přehmdní nádrž Orlík Zde hranice končí,

Za MS Lišák
¶

- jedna l l

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO
odbor životního prostředí

V j)/t/[ äz'-
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Má?stskY úřacl Miievskci
2dú'

Městský úřad Milevsko
" odbor Životního prostředí

y nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 16 Milevskotej. 382 504111, email: korejs@milevsko-mesto.cz

2Š)

NaŠe mačk :č.j. OŽPl &'103/Ka Vaše značku: VWizu/dtdefon'emai/
Tomáš Kakos/382504205/ kakcs@lnilevsko-mestc.¢z

V Milevsku due:
26.3.2003

HS Jetětice

Věc: Rozhodnutí o uznání honitbv

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti
příslušný podle § č. 7 odst. 2 a § 61 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 29 zákona Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů na základě přezkoumání doložených údajů

u znává

honitbu L I ŠÁK
o celkové výměře 772 ha, z toho: lesní půda '

zemědělská půda
vodní plochy
ostatní plochy

309 ha
437 ha

4 ha
22 ha

Držitelem honitby je HS Jetětice, se sídlem v Jetěticích, 398 43 Bernartice, které je nadále
registrováno pod číslem 025/93 ze dne 25.3. 1993, IČO: 48256722

Jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře jsou stanoveny a minimální a normované
stavy zvěře pro honitbu LIŠÁK určeny takto:

JAKOSTNI KOP MINIMÁLNÍ STAV NORMOVANÝ STAV
DRUH ZVĚŘE TŘĹDA l,- ||,- Ill. samcil samice/mlád'äta Sa: l.- ||.- [[j. samci/samice/mlád'ata Sa:

srnec obecnýjes Ill. 1·0 1 - 1 - 1 3 l 3 l 2 8 3 - 2 - 3 8 l 8 l 3 19
srnec obecný-celkem Ill. 1·0 1 - 1 - C 2 l 2 l 2 6 3 - 2 - 3 8 l 8 l 3 19

zajíc polní lV. lj.3 10 30
bažant obecný lV. 0.3 2 l 8 10 6 l 24 30

ť



Zároveň se tímto ruší část rozhodnutí vydané referátem životního prostředí Okresního
úřadu Písek, č.j. 025/93 Kt. ze dne 25.3.93 týkající se zařazeni honitby do jakostních tříd
podle jednotlivých vybraných druhů zvěře v honitbě HS Jetětice, dle upřesnění ze dne 7.4.93.

Odůvodnění:

Hranice honitby LIŠÁK se dle předložené dokumentace a mapového zákresu nemění,
tudíž zůstávají ve stavu uvedeném v rozhodnutí Okú Písek, č.j. 025/93 Kt. ze dne 25.3.93.

Dle předložené nájemní smlouvy bude honitba LIŠÁK pronajata mysliveckému
sdružení Lišák JetČtice.

ProtoŽe honitba splňuje podmínky pro řádné myslivecké hospódaření, bylo rozhodnuto, jak
je vpředu uvedeno.

Poučení o odvolání:

Učastníci řízení se mohou
oznámení ke Krajskému úřadu
Milevsko.

proti tomuto rozhodnutí odvolat do lS-ti dnů ode dne jeho
- jihočeský kraj podáním, učiněným u Městského úřadu

, "'m
,-",,l) ,')

\ . 1' ,'

ing. Tomáš Korejs
vedoucí odboru životního prostředí

Účas/R/ci řizetú .'

- adresát
- koncept

.,·:í
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členů výboru hcjneL)ního spoľečentva JETĚTICE

zvolených na .jedrlání valné hromady dne 7 . 2 .2003
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Usnesení
z ual-né hromady Honebního společenstva JETĚTICE
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konané dne 7 . února 2003 v 16, OO hod1n v Obecním host1ncí
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Zápis a usnesenľ
z valné hromady honebního společenstva JETĚTICE

Ĺ)ŕ1c? 7 . úňcjr'ä 2(m:3 (:)(::l 1,6, cjo h(')('g:Ln se 1< (:jna ľa valná
Hc)r)et:)níh(j spc)::Leče|"lst:va jetět::i..c:e y C)b('?c:r'l:Ĺ(n hCjSt::Lľ](::::t. .
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Pr"ů|::)ěh Ua:l.r)é hr'1:jmac:|V :
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STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
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ČIJ
Založeuí honebního společenstva

l. Název, sídlo a registrace honebního společenstva:
Název: Honební společenstvo JETĚTICE

Sídlo a adresa: JETĚTICE, PSČ 398 48
IČO: .48256722
Honební společenstvo vzniklo dnem: 25.3.1993 kteiý je dnem registrace u pověřeného
obecního úřadu (orgánu statní správy myslivosti) v: OKÚ Písek, ref. ŽP s registračním
číslem: 025/93.
Současnč s registracÍ jako podmíkou vzniku honebního společenstva došlo k uznaní jeho .
společenstevaí honitby s názvem Honební společenstvo JETĚTICE a to rozhodnutím
pod Č. j. 025/93.

2. Honební společenstvo je právnickou osobou založeno podle zákona Č. 44912001 Sb., o
myslivosti. Je založeno na dobu neurčitou.

Čl.2
' Působnost a poslání honebního společenstva

l. Honební společenstvo je založeno za účelem tvorby a využití společenstevní honitby.
Honitbu podle zákona o myslivosti pronajímá.

r2. Honební společenstvo nesiní vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání
jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

3. Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími statními
orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty
působícími na úseku myslivosti a ochmny přírody.

.Č1.3
Vznik a zánik členství v honebMm společenstvu

l. Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen
,,vlastníci") souvislých honebních pozemkíj, které tvoří společenstevní honitbu.
Spoluvlastníci honebních pozemků se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva
člena, nebo mohou určit společného zmocněnce.

" 2. Vlastníci honebních pozemků, tím že podepsali seznam vlastníku předkládaný k návrhu
na registraci honebního společenstva, vyslovili souhlas s členstvím v honebním
společenstvu a jsou tak jeho zakládajícími členy.

3. Vlastníci honebních pozemků, které orgán' státní správy myslivosti přiČlenil do
společenstevní honitby, se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30
dnů od doručení vyrozumění o přičlenční omámí písemně honebnímu společenstvu, že
trvají na členství.

4. Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které
jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká;
nabyvatel těchto pozemků se stane členem, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého
vlastnického ptává oznámi písemně honebnímu společenstvu, že trvá na členství; to platí
obdobně o zániku členství úmrtí člena a o vzniku čenství dědici.

5. Člen honebního společenstva může ukončit své členství na základě písemného oznámení
doručeného starostovi honebního společenstva; Členství zaniká posledním dnem.
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SMLOUVA L) NÁJMU HONITBY

1. Smluvní strany
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III. Závazky účastrííků

' )

l Í)

)

.l, . |:'r'c:)|')a .,,j ::(jnal:(-'i:::L. se z a va zl.l...j e :
a ) :|:['"I'f"(::)r"Íľ)(::)y a t: r'iá ...j eince s (::|(::)!ii;'t: a'l:(':':čr)ýln |'"ř'(-ii:(.:|$i;;'l::'j.,|"l(:·:?ťr| c) u še(:::l')

sk u'l: (:':·:(F|')(:')si;'l:('::(:::|"l, znlěnác:|"| a j:"ř'::i..,.,j a t:ý(:::h (':)|'"a t:ř' [':':·:|"i::(.(:::1"í rna..,j ít::::í. 'j l.:i v
na 'jýi< (:j|'í |::'r"áva rnys |.::i..y(::)!,i;'t::'i.. ( |")ř"::Ĺ|:.)ac:||'ľé zm(':r)y l")(::)l"l::i.. t:by, výrnESně
1")(:.)1"I(··|?|::)l"1::(.(:::l') |'"(:)zeľn|< ú, c) |::)c)z(m)(::::Ĺ('::|"I |::)r1::)h::Lášerlýc::l") 'j |")(.:)|"I:i."t:l:')(y· za
[')(.·:j|"l(::)|')(":')|::)l"):.í. a |::)(:,)(::| . )

I:j ) :':;|::'(:):|.(.l|:'|""i'·l('::(::)UC.l't: g.j; |]á.,.j(mn(:::ern na c)(::|s'l:r"a ňl::)'j árií zl:"(:l,sii;(::j|::)(?:·:|"lý(:::l') Š1< (::)[::|
ria zvě l"' ::i.. j'-'ř'::i.. ž :|..')(ii-::|..l"1\7(:::l"I |::)c:)hr"c)rná(::|') . |'"r'(::) 'l:erľ'l:c) př'::í.|'"a(.:| lze na
["I(.::?z|::)y't:l)(r |')(.l'l':f"l(:.)l.l (::|(.:)|::)(.| !1;;|"1::Í.ž.::i..'l: |')á.,j(mnl"lé .

2 . |\k'í..j(':·:m:::e se zavazu,,,je :
a) Vy|<(:)|"liáyi?l'l': y |::)r1:.)r)a.,,ja't:é l')(::)|")::i..'t:|::)(g |:')r"áu(::) Í[)ysi;;:"|..::i..U(::)!i;;'t:::i.. u si;í[::j(.l::|..i'.)(::|(.l š3

|::'r'áur'):íjn::i,. F:)ř'(í·::(::||::':.i..!i;;y a (::|a::|ÁS::Ĺľn::i.. [:)|'"at:ř'erI::Ĺm::i.. vy(::|anýľn:i.. |::)|"'::Í.fi,;:.l..l.lš;t"ĹýÍÍ}::i.

c)r'"gá|')y stÁá'l:r'I:Ĺ sl::)r'áyy

|;;j ) :|':|"1'Ĺ"(:')r"r[Í[::)U at: |'"r1::)na,,.j::Ĺjnat:e::|.,(·:? c) Uše(.::|"l závaž|")ýc:l')
1< 't:er' é se t:ý1< a.,,i:1. ze ...iřnéna c:|'K)va|')ý(:::l'-) c:lr"uhů zuěř e C (::l'")(::)|'"(::)|::)y
z |':'ř1mnr')(jž.(..j i.ĺ ně1< t:er'éŕ')c) (.:|r"l.l|"}l.l a|")(::)(::| . ) . R[::)vr)ěž |::)u(.:|e
|::)(::)g;;|<y t:(:.)uat: ::i.|"1'l"(::)|""T[)i.í(:::(i·: c) |::)r"(::)U(ii:(::l(i·::l")ý(:::|") U(-i1:'t:(:·i:|"'":.i..l"li'ir"'|")::Ĺ,(:::1"Í [':)|::)i'.í't:ř"(·:,·:l"l::(.('::l"')

c:: ) l"ř' eclá val: kc)|::':i.e uýl<azů (.(::|..(::)y(i.i:ľ")(S zvěře v hc)r)::i..'t:|::}ě za up l. yl"l(.l':|.ý
r'(::)|< (::|(:) 1< (:.)|")(:::(:,? úrl(":)r"a .
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iv. výše a způsob hrazení nájemného

t

1. . Sn|-uyn::Ĺ st:r"any se (::l(::)|'")l::)(:j Ly na Ci|')r"a(::|ě ná~.iinu ve výš:i.. :·:t. ···-- KČ( s:|..(::)Uy
't:ř':i.1< (:)r"1.lny ) za .,leden hektar". F'ř:i. c:e:].|<(:)yé uýměře hc)n:l.tby 7'72 ha
(:::i.r')::Ĺ (:::e:|,j< (::)'já f::ij')ar')čr)::Ĺ ČáSt:1< a 2316, -KČ ( s:|..(::)Uy
dya t 'i '"':"í ('"(""t:ř":i..s:;t: aš(m';t:ná(":'t:|< (::jru|"l č('qs;;|< ý c::h ) .

2 . Cel |<c)Uá (::ást|<a .le sp J.at:ná ..jedl')('")r'áz(":)vě cIn 'l 5 . 'l. . kaž(':|éhc) r"c)ku .
clat:ein s3p:].M:rlc)s'l:::i. se |':'c)Uaž(.l...je clen pc)(::|ání |::):|..i'ľ't:(ii·:t:)l7:í.l")(:) př:ľ.kazu.

3 . Ná. iemné |::)Llc|e ná.,j(2m(:::e zag;;::Ĺ:|..at: na účet: č . 640965329/08OO vecjen.ý
u České É;;Ě)(:)ř"::í.'t:(z?1-l")y N::|.:|..t3?Vs2;|<(:).

U. Mysľívecká zařízení

('"J

1 . |¶ys:|A.c'e(::|< á zařií.zen:í. v h(:jr'l:i:t:|::)ě .js(:)u vlas tm:Lc:'t:víjň ná..j emc:é
( už::LUat:e::L(·::2 a ...je...j::l.ch už::ĹUá|')::(. .je zahr'°nu"l:c) u ceriě ná.,,jmu. |.jž:j^)at:e:l.
se zauazu...je .le u dr"žova't: u pruy^:)zLlsch(:)pnéľn s'l:auu ) .

2 . V př::(.pac:lě (Ák(:)r)čen:í. t:ét:c) sm:|..cjuyy se pr1jvede Uypcjř'ádárI:Ĺ .

l") VI. Kontrolní opatření

' )
'1,. . Ĺ")r'"ž:i 't: ej l'](")t")'i.'t:|:')y ..j e (")pr'°ávněn |::)r"c)uá(::|ět |<(')|"It:r"("):|.Ll mys:]. ::i.ve(:':|< ého

hc)s';pndař'cr)':Ĺ ( dc)dr"ž("jvání s't:avů zvěře, př':i.1< r1n(jván:Ĺ apod . ) .
2 . UŽI ua'l:e1 se zava zu..i e na 1< ažclé valné hr"(jmac:|ě hor)e|:')n:Ĺho

sp("')1 pře(':|nést z1::)r"áuu c) mys:|Ayec:|<ém hc:)spcj(dař'el")1 ( p:]..rlěn::(
p Lánu :].C:)U(.l, a|::)(::)[::| . ) .

vrr. Ukončení smlouvy

Sm:l.(:)uua c) r)á..jm(.l h(:)rI:Lt:k:)y zan:1.1<á u |')ř':íj'"a(::|e(::h uvedený(::h v § 33.
(:)dst: . E3, p::Ĺsm . a) až h) zá|<c)na čís . '|.49/2C)C)1 Sb . , c) řny":'1 1 v(:)s't::i.. .

VT11. Závěrečná ustanovení

1 . Ta 't:(::) sm.(:)uva se Llzay:ír'á na (::|(:)|::)(.1 1Cl't:::L ::|,.et: a to (::|(::) :1. . 'l-. 2ClCl3 c|c)
31 . 3 . 2C)13 .

2 . 'T'l1"1:(:) sm:]..(:)uuu lze iněn:Lt: K:)(:)uze c|(::)c|atk y .
( ) 3 . Smi uun:í g:ít:r"any pľ"c)h:]..aš";u .,j í, Ž('? !'":;'i. 't:l.lt:(:') sm:|,(")uvLl

S;;[::)l.lŕ'):]. a s:ĺ s ...je...jíjn (:)bsahem . [:)á:|.e |::)r"(:)l"):|.éíšLl..j:í., že riebyl.a
l ) u t::í.sn:i... an:i.. za neL'ýhc)(:jný(:'h pc)dm:í.rle|< pr"o ně1< ter'c)u z

|")ř'(·:i'jČ:(,':?t:::|.. y,
sepsána

|'l.:l.(::| l.

l ) Sh::lÉM::|áua,,,jí .,.i::i,. s|'"rúáyr)(::)(.l a na (::|(:l|<az své vůl.e ,..i:i,. |::'c)dep::i..s(.l.,,j:::"
4 . 1"a'l:(::j sm:lj::)uua ..je Uy|")(:)'t:(:)y[ž:|'")é.í ve čtyřech Uýt::i.g3c:::í.(:::|'°), |::)r"(::) 1< e3:r.(:|(::)l.l

g;;t:r'anu pc) c:Ivou uýt::Ls(:::::Ĺ(:::h.

V .Jet:ět:1 cích cIne 7 . 2 . 2(:')(::):3
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Název honitby: L.í-šäk> Držitel honitby: 7"7'=,7eueL L-

Lesní pozemky: Polní pozemky: Vodní plochy: Celková výměra
ac'g ¢7 ,77,2

Minimální kmenový stav Normovaný kmenový stav
Druh zvěře jakost Bonit Poměr KOP

tř. plocha pohlaví I. íl. III. d lj? ml celkem I. n. Ill. d ml celkem

Jelen evropský 1:1

Jelenec 1:1
běloocasý

Daněk skvrnitý 1:1

Muflon 1:1

Prase divoké ,- "" 1:1 l

Srnec obecný . .

le, · .- "C' l l l 3 3 2 8 3 2 c3 cP .3 1¶
Srnec obecný 1·1
pole

;;;,",";'"""ý //,'. (O l l 1 <2 d í3 2 3 ,P aP 3 1¶'

zajíc polní /V, 2oo 1:1 O:3 " -10 So
Bažantobecný ,,l. 200 '" Q3 :2 10 6 zý SO
ve volnosti
Bažant obecný v
bažantnici
Bažant obecný
celkem

Stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře
a zařazení honitby do jakostních tříd

. , r· l l .ť

Orgán státní správy myslivosú: Dne: Držitel honitby:



Smlouva o nájmu honitby
(§ 33 zákona Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

Honební společenstvo JETĚTICE, se sídlem Jetětice čp.122, IČ: 48256722, vedené
v rejstříku honebních společenstev u Městského úřadu Milevsko pod reg. č. 025/93,
zastoupené honebním starostou 3

jako pronajimatel na strmě jedné

a
Myslivecké sdružení LIŠÁK, se sídlem Jetčtice čp.22, registrované u Ministerstva vnitra pod.
č. VSC/1-13165/92-R (dále jen MS), zastoupené předsedou Františkem Končelíkem, bytem
Jetětice Čp.22, 39843 p.Bemartice; podmínku na straně nájemce stanovenou v § 32 odst. 3
písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
myslivosti)

jako nájemce na straně druhé

uzavírají v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o myslivosti tuto nájemní smlouvu:

[.

Předmčt smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je, za podmínek dále stanovených, pronájem společenstevní
honitby s názvem Honební společenstvo Jetětice, jejímž držitelem je pronajimatel. Honitba
byla uznána roZhodnutím Okresního úřadu v Písku, č.j. 025/93 ze dne 25.3.1993 a uvedena
do souladu se zákonem o myslivosti rozhodnutím Městského úřadu Milevsko č.j.
OŽP/841/03/Ka dne 26.3. 2003.

2. Záměr pronájmu honitby nájemci byl schválen valnou hromadou honebního společenstva
dne 9.2.2013. Kompetence uzavřít tuto smlouvu byla VH HS přenesena na výbor
honebního společenstva.

3. Fotokopie rozhodnutí, mapového zákresu honitby, včetně popisu hranic a stanovených
minimálních a normovaných stavů zvěře, převzal nájemce při podpisu této smlouvy.

íl.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.4. 2013 do 3 1.3. 2023.



III.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Pronajímatel se zavazuje:
a) informovat písemně nájemce o všech skutečnostech, změnách a přijatých opatřeních

majících vliv na provádění myslivosti v honitbě (například o změně honitby, výměně
honebních pozemků, o prohlášení pozemků v honitbě za nehonební), a to o zářném do
15 dní před podáním návrhu a pak do týdne od doby, kdy se o nastalých skutečnostech
dozvěděl,

b) spolupracovat s nájemcem na odstraňování způsobených škod na zvěři při živelných
pohromách; pro tento případ lze na nezbytně nutnou dobu snížit nájemné,

C) spolupůsobit s nájemcem při jednání s vlastníky honebních pozemků v záležitostech
vstupů a vjezdů na honební pozemky za účelem provádění myslivosti, v uniist'ování
mysliveckých zařízeni, při jednáních o náhradách škod způsobených zvěří apod.,

d) spolupracovat s nájemcem při preventivních opatřeních proti vzniku chorob zvěře,
opatřeních ke zvyšování úživnosti honitby a opatřeních k ochraně ekosystému.

2. Nájemce se zavazuje:
a) provádčt v pronajaté honitbě myslivost v souladu s právními předpisy a opatřeními

vydanými příslušnými orgány státní správy,
b) neprodleně po jmenování orgánem státní správy myslivosti písemně oznámit

pronajimateji jména, příjmení a bydliště mysliveckého hospodáře a mysliveckých stráží
pro honitbu, jakož i všech nastalých zmčn,

C) informovat písemně pronajímatele o všech závažných skutečnostech, které se týkají
zejména chovaných druhů zvěře (choroby zvěře, o provedených veterinárních
opatřeních, přemnožení nčkterého druhu apod.) do týdne, kdy se o nich dozvěděl,

d) sdělovat pronajimateli písemně 5 dní předem stanovený termín sčítáni zvěře a do 5 dnů
pak i jeho výsledek, každoročně v termínech stanovených příslušnou vyhláškou
předkládat pronajimateli písemný návrh plánu mysliveckého hospodaření k vyjádření,
zajišt'ovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimální a normovaným stavem,

e) vést řádnou evidenci o druzích, pohlaví, počtu, hmotnosti a v případě význačných trofeji
o bodové hodnotě trofeji (CIC.) veškeré zvěře ulovené v honitbě a údaje z této evidence
kdykoliv na požádáni poskytnout pronajimateli,

f) při projednáváni přihlášek zájemců (uchazečů) o členství v MS, přednostně za své členy
přijmout členy honebního společenstva, popřípadě vlastníky a nájemce honebních
pozemků v této honitbě, kteří v této honitbě zemčdělsky nebo lesnicky hospodaří.

IV.
Nájemné

l. výše nájemného z honitby za jeden hektar bylo stanoveno dohodou ve výši 6,- KČ ročně.
Celková výměra honitby činí 817 ha, což představuje roční částku nájemného z honitby
4 902,-KČ.

2. Nájemce uhradí toto nájemné vždy do konce měsíce března, a to za každý kalendářní rok,
pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou jináč:.

3. Nájemné bude zasíláno jednorázově do 15.4. každého roku na běžný účet pronajimatel
č. ú. 640965329/0800. Nájemné se považuje za uhrazené dnem podání platebního příkazu
peněžnímu ústavu.

4. Při pozdější úhradě je nájemce povinen zaplatit pronajimateli úrok z prodlení ve výši,
stanovené podle občanského zákoníku. ,



V.
Myslivecká zařízení

l. stávajkí myslivecká zařízení určená k přikrmování, pozorování a lovu zvěře jsou ve
vlastnictví nájemce.

VI.
Kontrolní opatření

1. Pronajímatel je oprávněn písemně přizvat na jednání honebního výboru nebo k pochůzce
v honitbě zástupce nájemce k podání informace q mysliveckých záměrech a důležitých
otázkách mysliveckého hospodaření Nájemce je povinen tomuto pozvání vyhovět.

2. Pro výklad této smlouvy a vztahů z ní vyplývajících se za jednání nájemce považuje též
jednání všech osob, které mají k nájemci právní vztah založený postavením člena nebo jiný
právní vztah umožňující osobám vystupovat v honitbě jménem nájemce.

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně iMomovat druhou smluvní stranu o změně všech
skutečnosti, které mohou mít vliv na plněni práv a povinnosti z této smlouvy.

VIT.
Zánik smlouvy

Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby tj. 31.3.2023,
b) zánikem honitby,
C) zánikem nájemce,
d) přestane- ii nájemce splňovat podmínku uvedenou v § 32 odst. 3 zákona o myslivosti,
e) dohodou smluvních stran,
f) výpovědí s 18 měsíční výpovědní lhůtou dle § 33 odst. 6 písm. f) zákona o myslivosti,
g) výpovědí pronajimatele nebo nájemce danou do 30. 9. běžného roku pro nedodržení

podmínek smlouvy; v tomto případě je výpověď' platná dnem doručení statutárnímu
zástupci druhé smluvní strany a nájem končí 3 l. 12. toho roku, v němž byla doručena .

h) rozhodnutím orgánu státní správy dle § 33 odst. 6 písm. h) zákona o myslivosti.

IX.
Závěrečná ustanovení

]. Smlouva je' platná dnem podpisll a účinná dnem 1.4.2013.

2. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, shledávají jí správnou, srozumitelnou a
odpovídající oboustranné dohodě a na důkaz takto projevené vůle ji podepisují. Nájemce
potvrzuje, že se seznámil se stavem honitby, jakož i veškerých porostů a mysliveckých
zařízení na jejím území a že vůči tomuto stavu nemá žádných výhrad.

3. Smlouva je vyhotovena v 5 shodných výtiscích, Z nichž každý má platnost originálu; pro
každou smluvní stranu po dvou; jeden výtisk doručí pronajimatel v zákonem o myslivosti
stanovené lhůtě orgánu státní správy myslivosti.



4. Změny či doplňky smlouvy, jakož i úkony vedoucí k zániku smlouvy, musí mít písemnou
formu, o jejich vyhotoveních platí ustanovení předchozího odstavce.

V Jetěticích dne 9.2.2013

Za pronajimatele (držitele honitby) : Za nájemce (uživatele honitby):

HONEBNÍ SF'OLEČENSTVÔ
JETĚTICE

g",

MS-LĺŠÁK
398 48 Jetětice

IČO, 608 69 232
DIČ, CZ608G9232 ' r,,
předseda MS
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STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

ČI. 1

Založení honebního společenstva
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l. Název, sídlo a registrace honebního společenstva:

Název : Honební společenstvo JETĚTICE

Sídlo a adresa: JETĚTICE, PSČ 398 48

IČO: 48256722

Honební společenstvo vzl1iklo dnem: 25.3.1993, který .je dne[11 registrace u
pověřeného obecního úřadll (orgánu státní správy myslivosti) v: OKÚ Písek , ref. ŽP

s registračníin

číslem : 025/93.

Současně s registrací jako podmínkou vzniku honebního společenstva došlo k uznání
jeho společenství honitby s názvem: Honební společenstvo JETĚTICE a to
rozhodnutiin

pod č.j. 025/93.

2. Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona č. 499/200lSb,, o
myslivosti . Je založeno na dobu neurčitou.

ČI. 2
Působnost a poslání lloncl)níl)o společenstva

l. Honební společenstvo je založeno za účeleni tvorby a využití společenství honitby.
llonitbu podle zákona o myslivosti pronajíiná.

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jniénem podnikat, nesiní se účastnit podl1ikání
.jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

3. Honební spoleČenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními
orgány, s vlastníky, popřípadč uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty
působíciini na úseku myslivosti a ochrany přírody.

ČI. 3
Vznik a zánik členství v honcbníin spoleČenstvu

l, Členy honebního společenstva inohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen
,,vlastníci") souvislých honebních pozemků, které tvoří společenství honitbu.
Spoluvlastníci honebních pozeniků se misi dohodnout, kdo z ľľic]1 bllde vykonávat práva
člena, nebo n)ohou určit společného zmocněnce.

1
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2. Vlastníci honebních pozemků, tím že podepsali seznain vlastníků předkládaný k návrhu
na registraci honebního společenstva, vyslovili souhlas s členstvím v hol1ebníln
společenstvu a .jsou tak jeho zakládqjícími členy.

3. Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do
společenství honitby, se stávaií řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30-ti
dnů od doÉ'Ilčení vyrozumění o přičlenění, oznámí písemně honebnímu společenstvu, že
trvají na členství.

4, Převede-li čten honebního společenstva vlastnické právo k honebnini pozelTlkům, které
jsou součástí společenství honitby, jeho členství h honebníni společenstvu zaniká;
ľ1aby\'atel těchto pozemků se stane člcnem, pokud do 30-ti dnů ode dne vzniku svého
vlastnického práva oznámí písemně honebníniu společenstvu, že trvá na členství; to platí
obdobně o zániku Členství úinrtí člena a q vzniku členství dědici.

5. Člen honebního společenstva může ukončit své členství na základě písemného oznámení
doručeného starostovi honebního společenstva; členství zaniká poslednírn dnem
kalendářního roku, ve kterém bylo oznátnení učiněno. Zánikem členství nevzniká
bývalCniu členovi nárok na náhradu za přičlenění.

6. jiní vlastníci honebních pozeniků v obvodu společcnství honitby (např. vlastníci
pozemků, kteří netrvali na Členství podle bodů 3. a 4., vlastníci kteří vystoupili podle
bodu S.) se stávqjí členy honebního společenstva na základě přijetí podané přihlášky,

7. Členství v honebníin společenstvu dále zaniká, staly-li se veškeré honební pozemky člena
v obvodu honitby, pozeinky nehonebniini.

8. Osoba, jejíž členství v honebníni společenstvu zaniklo podle bodů 5. nebo 7., má nárok na
vypořádací podíl. Vypořádací podíl se této osobě vyplatí po schválení roční účetní
uzávěrky; vypočítá se z v ni uvedených finančních prostředků honebního společenstva
jako podíl odpovídající výměře honebních pozemků, které bývalý člen vlastní, k výměře
honebních pozemků tvořícícli společaistvi honitbu.

9. Honební společenstvo vede seznam svých Členů, v němž se zapisuje počet hlasů
jednotlivých členů, název, sídlo a identiíikačni číslo člena, jde-li o právnickou osobu,
nebo jméno, příjniení, rodné číslo a trvalé bydliště fyzické osoby, která je členem.
Honební společenstvo je povinno každému svému členovi na jeho žádost a jen za úhradu
nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to nejpozdčji
do 7 dnů od doručení žádosti.

ČI. 4
Práva a povinnosti Členů

1, Člen honebního společenstva má tyto základní práva:

- účastnit se jednání a rozhodování na valných hl'onladách,
- volit a být volen do honebního výboru,
- účastnit se provádění myslivosti ve společenství honitbě, pokud ji honební

společenstvo využívá na vlastní účet,

- podílet se na rozdělení čistého výtěžku, pokud nebude valnou 11rolnadoLl
1'ozhodnuto o jinéni jeho pouŽití,

- podávat návrhy a stížnosti orgánůni honebního společenstva,

2
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- obdržet na požádání opis seznamu členů nebo jeho části, kopie zápisu z jednání
valné hromady nebo jeho části,

- obdržet při zániku členství vypořádací podíl v případech uvedených ve stanovách.
2. Člen honebního společenstva má tyto základní povinnosti:

- vyslat na jednání valné hroinady svého zmocnčnce, nemůže-li se jí sám účastnit,
- plnit ustanovení těclito stanov a l)l'o\'ozního řádu přijatého pi'o případ provádění

myslivosti ve společenství honitbě, pokud ji honební společenstvo využívá na
vlastní účet,

- plnit rozhodnutí přijatá orgány honebního spolcčcnstva,
- podílet se na úhradě případných škod způsobených honebním společenstvein.

Čl.5
Působnost valné hromacly

l. Valná hromada je neivyšším orgáneni honebního společenstva.
2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) volba a odvolání lmiebního starosty, který je zároveň předsedou honebnílio
výboru,
honebního místostarosty a dalších Členů honebního výboru z řad Členů l]onebního
společenstva,

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o tinančníni
hospodařel1í
a o použiti čistého výtěžku, včetnč případných návrhů půjček a úvčrů nebo
.jakýchkoliv návrhů závazků, které moholl výzl]alnnýrn způsobem ovlivnit
hospodaření honebního společenstva,

c) rozhodovat o způsobu využití honitby buď:
l. o n{!jnlu honitby (jejíin uzavření, zniěnč nebo vypovězení), nebo
2. o využiti honitby ve vlastní režii honebního společenstva (v tom případě i o

schváleni provozního řádu honitby),
d) rozhodnutí o zniěně stanov, o návrhu zniěny honitby (§3 l zákona o myslivosti),
e) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebního pozeinku za člena (článek 3 bod 6),
f) rozhodnutí o zřízení rezervního fondu a schvalování jeho příjniů a vydání,
g) rozhodnutí o způsobu lnajetkopl'ávnjho vypořádání pro případ zániku honebního

společenstva,
h) rozliodnutí o zrušení honebního spolcčenstva a případně o .jmenování likvidátora,
i) rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hroniada vyhradí,

3. Valná hromada může přenést působnost podle odstavce 2 písm. c) na honební výbor.

Čl.6
,Jednání valné hr()lnady

l, Valnou hron]adll svolává hotiebni starosta dle potřeb honebního společenstva, nejinéně
jednou za 3 roky.

2. Člen nebo Členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10% všech hlasů,
mohou požádat honebního starostu o svolání valné hrornady k projednáni navrženýcli

3
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záležitostí ( mimořádnou valnou hromadu). Honcbní starosta jc povinen do 30-ti dnů od
doručení této žádosti takovou valnou hromadu svolat; pokud ji nesvolá, má právo ji svolat
člen nebo členové, kteří podali žádost o .její svolání.

3. Honební starosta zveřejní terniín a místo konání valné hromady na webových stránkách
obce Jetětice, v regionálním tisku, na vývěskách a v niístnítn rozhlase a to vždy nejinénč
15 dnů před konáníín valné hromady.

4. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze Členům honebního společenstva. Člen se
niůže na jednání valné hroniady nechat zastoupit jinou osobou, ktcrá předloží plnou moc
s uvedeniin pověření k hlasování. Na rozhodováni se členové podílcjí podle výmči'y
bonebních pozemků, ktcré vlastní a které tvoří společenství honitbu. Za každý, i
započatý hektar výměry hol1ebního pozemku, který v honitbě vlastni, přísluší Členovi l
hlas.

5. Valná hroniada .je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové honebního
společenstva nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu lilasů. Nesejde-li se
potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí .jedné hodiny od
stanoveného začátku valné hromady, může se valná hromada platně usnáŠet za
jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů,

6. Valná hrotnada rozhoduje prostou většinou hlasů přítoniných Členů honebního
společenstva. K rozhodnutí podle článku 5 bodu 2 písmen b), c) a d) a podle článku 5
bodu 3 se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných členů.

7. O jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průbčh, jednání a přijatá
rozhodnutí. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou
hroinadou zvolený zapisovatel. Každý člen honebního společenstva můžc, na své náklady,
požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

8. Členové honebního společenstva rnohou přijíniat rozhodnuti i mimo valnou hromadu.
V takovém případě osoba, která je jinak oprávnčl1a svolat valnou hroinadu, předloží návrh
rozhodnuti členům k vyjádření s ozllámel1í]]1 lhůty, ve které mají učinit písemné
vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, Že souhlasí. Osoba, která předložila 11ávrh
rozhodnutí, pak oznámí výsledký hlasování jednotlivých členů. Většina se počítá
z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.

9. Považuje-li člen honebního společenstva rozhodnuti valné hromady za nezákonné nebo
odporující stanovárn, může to lS-ti dnů ode dne, kdy se o rozhodnuti dozvědčl, nejpozději
však do 3 měsíců od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil 11eplatnost
rozliodnutí vahié hromady, .jinak jeho právo zaniká; loto platí obdobnč i pro rozhodnutí
přijatého podle bodu 8.

ČI. 7
Honební starosta

l. Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a .je jeho statutárníin orgánem.
Honebního starostu v dobč jeho ncpřitomnosti zastupuje honcbní místostarosta, který pak
jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny hol1ebl1ílnll starostovi.

2. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10 let a to
z Členů honebního společenstva.
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3, Jestliže honební starosta zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skonči jeho funkční
období, musí valná hromada do l měsíce zvolit nového honebnibo starostu. AŽ do
zvolení nového honebního starosty vykonává tuto funkci honební místostarosta.

4. Honební starosta kromě působnosti uvedené v bodll l.
a) Obstarává všechny náležitosti honebního společenstva, které nepatří do působnosti

valné hroinady, s výjiinkou těch záležitost, jejichž rozhodování si valní hl'on]ada
vyhradila; je povinen řídit se pokyne valné hromady, pokud jsou v soiúadu s právními
předpisy a stanovami; za svojí či[1nost valné hromadč odpovídá,

b) rozhoduje po předchozím souhlasu honebního výboru o způsobu využití společenství
honitby, včetně uzavření, zrněny nebo vypovčzení smlouvy o nájmu honitby, jestliže
valná hromada tuto činnost na honební výbor podle článku 5 přenesla,

c) připravuje, popřípadě za.jišt'uje přípravu podkladů a návrhů pi"ojednání valné
hroinady( její působnost podle článku S), zprávu o činnosti za období od minulé valné
hromady a návrh činností na další období,

d) svolává a řídí jednání valné hromady,
e) realizuje usnesení vahié hromady,
f) dbá na dodržování právních předpisů v Čillnosti honebního společenstva,
g) udčluje plnou moc k zastupování honebního společenstva, pokud .je nemůže zastoupit

sám nebo je ncmůžc zastoupit místostarosta,
h) pečuje o majetek honebního společenstva,
i) vede seznam členů bonebniho společenstva,
j) odpovídá za dokunienty honebního společensíva, které inusí být uchovány po celou

dobu jeho existence, tj. přcdevším vyhotovení stanov a seznam členů s vyznačeníni
regisErace, rozhodnutí o uznállí společenství honitby včetně jeiiho mapového zákresu,
zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru.

S. Honební starosta .je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.
Honební starosta odpovídá honebníinu společenstvu za škodu, kterou způsobil porušeníin
právních povinnosti při výkonu funkce. V řízeni proti l]oneb11ín]u starostovi zastupuje
honební společenstvo určený člen hol1ebního výboru, a není-li honební výbor zvolen,
kterýkoliv člen honebního společenstva.

ČI. 8
Honební výbor

l. Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 10, po honební společenstvo
povinno zvolit hol1ební výbor, který tvoří honební staros(a, honební místostarosta a
nejméně ľ a nejvýše 3 další ČlenovC (celkem S-ti členný výbor).

2. Pro svolání honebního výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně.
3, Jednání honebního výboru se mohou účastnit pozvané osoby.
4. Honební výbor je schopný se usnášet, je-li přítoinna nadpoloviční většina jeho členů.

K usnesení honebního výboru je zapotřebí včtŠiny příton]l1ých členů; při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedajícího.

5. O jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahující průbčb jednání a přijatá
rozhodnutí. Zápis podepisují všichni pří(oj11ní Členové honebního výboru.

5
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6. Při obstarávání záležitostí honebního společenstva, má honební výbor postavení
honebního starosty, s výjinikou práva zastupovat honební společenstvo navenek a s
výjimkou udílení plné moci.

ČI. 9
Využití honitby

l, Při využiti společenství honitby pronájmem je honební spoleČenstvo povinno přednostně
ji pronajmout za podmínek uvedených v § 32 zákona o myslivosti svéinu členovi,
popřípadě vlastníkovi honebního pozemku v této honitbě, který není členem honebního
společenstva, nebo n]ysliveckému sdružení vz)1ik[ého z tčchto Členů ( vlastníků honebních
pozemků). Pokud neisou takoví zájemci o nájem, sIanoví honební společenstvo kriteria
pronájrnu a pronajme pak honitbu zájemci, který při dodrže!1í kritérií předložil
neivýhodl]čjší nabídku. Podmínkou pronájinu rnůže být uniožnění účasti členů honebního
společenstva (držitelů loveckých lístků) na provádění níyslivosti. Zástupce nájenice může
být přizván na jednání honebního výboru například k projednání plánu mysliveckého
hospodaření.

2. Pro využití společenství honitby ve vlastní režii přijímá honební společenstvo svůj
provozní řád a ustanovuje inysliveckébo hospodáře a mysliveckou stráž (stráže).
Myslivecký hospodář, pokud není členern honebního výboru, je na .jeho jednání
pravidelně zván a je také oprávněn žádat jeho svolání. Provozní řád musí v účasti na
užívání honitby dát přednost Členům honebního spolcčenslva, popřípadě vlastrlíkůl11
honebních pozemků v této honitbě, kteří nejsou jeho členy.

ČI. 10
Zásady hospodaření

l. JIonební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým niajetkem. Členové
honebního společenstva ručí za závazky honebního společenstva.

2. Příjinem honebního společenstva rnohou být:
a) příjem z využití společenství honitby na vlastní účet,
b) příjmy z pronájmu společenství honitby,
c) dary a dědictví,
d) půjčky, úvčry a úroky z vkladů,
e) jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštni zákon.

3. výda.je honebního společenstva mohou být:
a) náhrada za přičlenění honebních pozemků placená je.jich vlastnikůin,
b) odměny za činnost vykonanou pro honební společenstvo,
C) použití čistého výtěžku na účely stanovené valnou hroinadou, popřípadě jeho

rozdělení mezi členy podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod 4.),
d) jiné nezbytně nutné výdaje

4. Honební společenstvo vede účetnictví podle předpisu o účetnictví platných pro občanská
sdružení.

ČI. 11
ZruŠení a zánik ll()ncbního společcnstva

6
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l. Honební společenstvo zaniká dnen) výmazu z rejstříku honebních společenstev vedených
orgánem státní správy myslivosti. Zániku honebního společenstva předchází jeho zrušení
s likvidací nebo bez likvidace.

2. Honební společenstvo se zrušuje s likvidací:
a) dnem zániku společenství honitby,
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hroniady o zrušení honebního společenstva, jinak

dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby
nejpozději v den zrušení zaniká smlouva o nájmu honitby, je-li uzavřena.

3. Honební společenstvo se zrušuje bez likvidace sloučením do jiného honebního
společenstva nebo splynutím dvou 11ebo více honebních společenstev.

4. Na likvidaci majetku a závazku zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o
likvidaci majetku a závazku obchodnícli společností. zjistí-li likvidátor kdykoliv
v průběhu likvidace, Že majetek zrušeného honebního společenstva je předlužen, je
povinen navrhnout prohlášel1í konkurzu. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem,
rozdělí jej likvidátor mezi členy honebního společenstva, vedené v seznamu členů ke dni
vstupu do likvidace, a to podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod 4.).

5. Likvidátora jmenuje a jeho odměnu stanoví valná hromada honebního společenstva.
Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudcem.

6. Zrušení honebního společenstva (bod l.) a vstup do likvidace, včetně jména, příjmení a
místa trvalého pobytu likvidátora je honební společenstvo povinno bezodkladně oznámit
orgánu státní správy myslivosti, který vede rejstřík lionebních společenstev.

ČI. 12
ZávČreČná ustanovení

Valná hron]ada honebního společenstva, která přijala tyto stanovy, se konala dne

Ověřil: předseda honebního společenstva:

místopředseda honebního společenstva:

HoNEBNf SPOLEČENSTVÓ
Jetětice
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