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MSDK z členské schůze MSDK
konané dne 10.03.2018

v Kroměříži

archivace:

Moravskoslezskýdobrman klub/o nás/zápisy ze 
schůzí/ROK 2018

Program jednání:

1.  Kontrola usnesení z minulé čl. schůze
2.  Zahájení a schválení předneseného programu
3.  Zpráva předsedy MSDK o činnosti výboru a klubu za rok 2017 
4.  Zpráva hl. poradkyně chovu za rok 2017
5.  Zpráva výcvikáře za rok 2017
6.  Zpráva jednatele za rok 2017
7.  Zpráva o hospodaření za rok 2017
8.  Zpráva smírčí a revizní komise za rok 2017
9.  Diskuze
10. Vyhodnocení soutěže o pracovně nejúspěšnější dobrmany za rok 2017
11. Vyhodnocení soutěže o výstavně nejúspěšnější dobrmany za rok 2017
12. Usnesení

Schůze byla zahájena v 9: 00 hod. Vzhledem k malému počtu zúčastněných byla přerušena na 
15 minut a poté zahájena s tím, že rozhoduje většina přítomných členů.

     Splněno: 
1. Seznámit členskou základnu s průběhem členské schůze formou zápisu , který bude       

zveřejněn na web. stránkách MSDK.

T: březen 2016 Z: jednatel

 

           USNESENÍ:

     Bere na vědomí:
 
1. Zprávu předsedy MSDK o činnosti výboru a klubu za rok 2017
2. Zprávu hl. poradkyně chovu za rok 2017
3. Zprávu výcvikáře za rok 2017
4. Ústní informaci jednatele o stavu členské základny ( aktuální počet členů je 48 + 1 čestný 

člen)
5. Zprávu smírčí a revizní komise za rok 2017
6. Plán akcí klubu na rok 2018
7. Diskusi
8.  Informaci MVDr. Lupečkové o možnosti vyšetření srdce prostřednictvím odběru krve psa
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MSDK z členské schůze MSDK
konané dne 10.03.2018

v Kroměříži

archivace:

Moravskoslezskýdobrman klub/o nás/zápisy ze 
schůzí/ROK 2018

Schvaluje:

1. Program členské schůze
2. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za rok 2017
3. Paní Kristýnu Čorbovou za člena MSDK
4. Úpravu Zápisního řádu.

Ukládá: 

1. Seznámit členskou základnu s průběhem členské schůze formou zápisu , který bude       
zveřejněn na web. stránkách  MSDK.

T: 15.4. 2018 Z: jednatel, správce web. stránek

2. Provést změny v Řádech dle schválení členskou schůzi
T: 04/2018 Z: zodpovědní členové výboru,       

správce web.stránek

3.  Seznámit členskou základnu s úpravou Zápisního řádu prostřednictví web.stránek MSDK
    T: 05/2018            Z: MVDr. Lupečková,
                                                                                              správce web.stránek                         

 
Přítomno : 11 členů

Dne: 25.03.2018 Zapsal: Bedřich Citora

 Přílohy k zápisu:

Zpráva předsedy MSDK o činnosti výboru a klubu za rok 2017
Zpráva hl. poradkyně chovu za rok 2017
Zpráva výcvikáře za rok 2017
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva smírčí a revizní komise za rok 2017
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