
KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. 
se sídlem: Famfulíkova 1139/2, Praha 8 /Mgr.Martin Novák/ 

IČ: 45250260 
POZVÁNKA na členskou schůzi 

KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s. 

 

Vážení členové klubu,    

KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. Vás zve na členskou schůzi, která se bude konat 

v sobotu dne 10. prosince 2022 od 11 hodin  
v Restauraci Opera Dolínek, která se nachází na adrese: 

 Náměstí Vítězslava Hálka 90, Odolena Voda, část obce Dolínek 
 
 
Program členské schůze: 
1. zahájení 
2. návrh a schválení programu 

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje předložený program 
 

3. návrh a schválení jednacího řádu členských schůzí KFB-Klubu francouzských buldočků, 
z.s. 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje předložený jednací řád členských schůzí KFB 
– Klubu francouzských buldočků, z.s. 
 

4. volba zapisovatele, ověřovatele, sčitatele 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje ……………. jako zapisovatele. 
            Členská schůze schvaluje ……………. jako ověřovatele. 
            Členská schůze schvaluje ……………. jako sčitatele. 
 

5. zprávy jednotlivých funkcionářů, včetně revizní komise 
 zpráva předsedy 
 zpráva místopředsedy 
 zpráva hlavního poradce chovu 
 zpráva ekonoma 
 zpráva jednatele 
 zpráva výstavního a bonitačního referenta 
 zpráva redaktora 
 zpráva revizní komise 

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy jednotlivých 
funkcionářů. 
 

6. rozpočet - rok 2023 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2023. 
 

7. návrh na změnu Stanov 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje navržené změny Stanov/navrženou změnu čl. 
…….. Stanov. 
 

8. návrh na změnu Bonitačního řádu 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje navržené změny Bonitačního řádu/navrženou 
změnu čl. …….. Bonitačního řádu. 
 

9. návrh na změnu Zápisního řádu 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje navržené změny Zápisního řádu/navrženou 
změnu čl. …….. Zápisního řádu. 
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10. seznámení s aktualizovaným Ozdravným plánem 
Návrh usnesení: Bere na vědomí navržený Ozdravný plán. 

11. různé a diskuze 
12. závěr 

 
 

 
                       
Mgr. Martin Novák  
předseda KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s. 
 


