
            23.05.2013 
 
Dnjowy porjad 
za 1. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 08. junija 2013 
___________________________________________________________________ 
 
Městnosć: klubownja Serbskeho domu w Choćebuzu 
 
Namjetowany wotběh: 
 
Zjawny dźěl posedźenja 
 
0. Wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a Dawid Statnik 
    zamołwjenjow / zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / 
    schwalenje dnjoweho porjada / zwěsćenje zajatosće 
 09.00 - 09.10 hodź. 
 
1. Ertna rozprawa předsydy Domowiny wo dźěławosći Dawid Statnik 
    třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
    předsydstwa 
 09.10 - 09.20 hodź. 
 
2. Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam  Dawid Statnik 
   09.20 - 09.30 hodź. 
 → wotmołwy na naprašowanja přitomnych 
     hosći 
 
3. Schwalenje protokola zjawneho dźěla konstituowaceho Marko Hančik 
    posedźenja z dnja 20.04.2013 w Budyšinje z kontrolu 
    zwopradźenja tam zapisanych nadawkow   
 09.30 - 09.40 hodź.  
 
4. Wobjednanje namjeta prezidija zwjazkoweho   Dawid Statnik 
    předsydstwa k změnje jednanskeho porjada ZP 
    (předłoha ZP 6/2013) 
 09.40 - 10.10 hodź. 
 → wopodstatnjenje změnow, naprašowanja a 
     wothłosowanje 
 
Přestawka  10.10 - 10.20 hodź. 
  
5. Namjet za přepruwowanje čłonow zwjazkoweho  Bjarnat Cyž 
    předsydstwa, kotřiž su hač do 03.10.1990 swoje 
    18. narodniny docpěli na sobudźěło za MfS  
    (předłoha ZP 7/2013) 
 10.20 - 10.30 hodź. 
 → naprašowanja a wothłosowanje 
 
6. Wólby dweju čłonow zwjazkoweho předsydstwa na Marko Hančik 
    namjet předsydy do prezidija zwjazkoweho předsydstwa 
 10.30 - 10.45 hodź. 
 → wopodstatnjenje namjetow a wólby 
 



7. Nadźěłanje plana naprawow k zwoprawdźenju   Dawid Statnik 
    dźěłowych směrnicow Domowiny a z teho wurosćacy 
    Namjet za wutworjenje fachowych wuběrkow     
    zwjazkoweho předsydstwa za dobu 2013 - 2017 
    (předłoha ZP 8/2013) 
 10.45 - 11.00 hodź 
 → naprašowanja a wothłosowanja. 
 
8. Informacija k naćiskej hospodarskeho plana za lěto Bjarnat Cyž  
    2014 a k stawej jednanjow w zwisku ze strukturnymi 
    prašenjemi a konkluzije z toho 
 11.00 - 11.15 hodź. 
 → ertna informacija a naprašowanja 
 
9. Wočakowanja na kandidatow wólby do Zwjazkoweho Marko Hančik 
    sejma dnja 22.09.2013 (předłoha ZP 9/2013) 
 11.15 - 11.25 hodź. 
 → naprašowanja a wothłosowanje 
 
10. Namjet za rezoluciju FUEN-kongresa w serbskich Bjarnat Cyž 
      naležnosćach (předłoha ZP 10/2013) 
 11.25 - 11.35 hodź. 
 → naprašowanja a wothłosowanje 
 
11. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa Dawid Statnik
 11.35 - 11.55 hodź 
 → diskusija k postupowanju 
 
12. Wozjewjenje wuslědka wólbow dweju čłonow   Marko Hančik 
      zwjazkoweho předsydstwa na namjet předsydy  
      do prezidija zwjazkoweho předsydstwa 

11.55 - 12.00 hodź 
 
Přestawka   12.00 - 12.20 hodź. 
 
Njezjawny dźěl posedźenja: 
 
1. Schwalenje protokola njezjawneho dźěla     Dawid Statnik 
    konstituowaceho posedźenja zwjazkoweho  
    předsydstwa z dnja 20.04.2013 
 12.20 - 12.25 hodź. 
 
2. Rozprawa předsydy a prezidija k dźěławosći  Dawid Statnik 
    mjez posedźenjomaj (předłoha ZP 11/2013) 
 12.25 - 12.35 hodź. 
 → naprašowanja a rozjasnjenja k rozprawje 
 
3. Wšelčizny  12.35 - 12.45 hodź. 
  
16. wopomnjenski dźeń za wotbagrowane serbske wjeski 
wopomnjenske zarjadowanje za wotbagrowanu wjes Liškow a poswjećenje 
noweho wopomnišća  
   14.00 - 15.00 hodź.  Hlej wosebite přeprošenje! 


