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MSDK z členské schůze MSDK 
konané dne 25.03.2017 

v Kroměříži 

archivace: 
 
Moravskoslezskýdobrman klub/o nás/zápisy ze 

schůzí/ROK 2017 

   
 

 

 

 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulé čl. schůze 
2. Zpráva předsedy MSDK o činnosti výboru a klubu za rok 2016  
3. Zpráva hl. poradkyně chovu za rok 2016 
4. Zpráva výcvikáře za rok 2016 
5. Zpráva jednatele za rok 2016 
6. Zpráva o hospodaření za rok 2016 
7. Zpráva smírčí a revizní komise za rok 2016 
8.  Diskuze 
9. Usnesení 
 
 
     Splněno:  
1. Seznámit členskou základnu s průběhem členské schůze formou zápisu , který bude       

zveřejněn na web. stránkách MSDK. 
 

T: březen 2016      Z: jednatel  

 

2. Připravit a schválit podmínky výběru výstavně nejúspěšnějších dobrmanů  pro čerpání     
příspěvku z rozpočtu MSDK pro účast na světových výstavách IDC. S výsledkem seznámit 

členskou základnu na web. stránkách MSDK 

  

 T: říjen 2016      Z: předseda  
 

  
            USNESENÍ: 

 

     Bere na vědomí: 
   
1. Zprávu předsedy MSDK o činnosti výboru a klubu za rok 2016 

2. Zprávu hl. poradkyně chovu za rok 2016 

3. Zprávu výcvikáře za rok 2016 

4. Zprávu smírčí a revizní komise za rok 2016 
5. Plán akcí klubu na rok 2017 

6.  Diskusi 

 

 Schvaluje: 
 
1. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za rok 2016 

2. Kooptaci pi. Heleny Holoubkové  za člena výboru – hlavní poradce chovu.   

3. Paní Lucii Legler za člena MSDK 
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MSDK z členské schůze MSDK 
konané dne 25.03.2017 

v Kroměříži 

archivace: 
 
Moravskoslezskýdobrman klub/o nás/zápisy ze 

schůzí/ROK 2017 

   
 

 
 

Ukládá:  
 

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

 

T: 15.4. 2017      Z: jednatel, správce Web. stránek 

 

 

  

Přítomno : 10 členů, 4 omluveni 

 

Dne: 25.03.2017 Zapsal: Bedřich Citora 

 

 

 Přílohy k zápisu: 

 

Zpráva předsedy MSDK o činnosti výboru a klubu za rok 2016  

Zpráva hl. poradkyně chovu za rok 2016 

Zpráva výcvikáře za rok 2016 

Zpráva o hospodaření za rok 2016 

Zpráva smírčí a revizní komise za rok 2016 
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