
 
 
 
Předłoha čo. ZP  17/2018 
za 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 23.02.2018 w Choćebuzu 
 
Zapodaćel předłohi:     zarjad Domowiny 
 
Awtor předłohi:     jednaćel, Marko Kowar 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja):  pisomnu rozprawu zarjada Domowiny 
       wo rezultatach swojeje dźěławosće w 
       lěće 2017 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
prezidij 17.01.2018 rozprawa předpołoži so ZP w předźěłanej 

formje ze zjimanjom wobsaha we formje 
tezow 
přehlad róčnicow a jubilejow znowa 
předpołožić 

prezidij 14.02.2018 Doporučenju ZP k schwalenju 
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Pisomna rozprawa zarjada Domowiny wo rezultatach swojeje dźěławosće w lěće 2017 
so na wědomje bjerje. 
 
 
 
datum:   14.02.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:   
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowało:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Předłoha čo. ZP  18/2018 
za 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 23.02.2018 w Choćebuzu 
 
Zapodaćel předłohi:    zarjad Domowiny 
 
Awtor předłohi:    Pětr Brězan 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): nachwilne wotličenje hospodarskeho plana 
      2017 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ 
Domowiny 

datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 17.01.2018 cyłkowny přehlad na wědomje brał a na ZP zjimanje 
(zakónčenje 2017) dale dał 

   
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Nachwilne wotličenje hospodarskeho plana 2018 so na wědomje bjerje. 
Zarjad předpołoži prezidijej doskónčne wotličenje hospodarskeho plana.  
 
 
 
datum:     17.01.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja: jedna so wo wotličenje 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Předłoha čo. ZP  19/2018 
za 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 23.02.2018 w Choćebuzu 
 
Zapodaćel předłohi:    zarjad Domowiny 
 
Awtor předłohi:    jednaćel, Marko Kowar 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): ćežišća dźěławosće zarjada Domowiny za lěto 
      2018 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ 
Domowiny 

datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 17.01.2018 pokiwy za dalše wothłosowanje naćiska 
ćežišćow z referentami a regionalnymi 
rěčnicami 

prezidij 13.02.2018 doporuči schwalenje předźěłaneho naćiska 
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje ćežišćowym nadawkam zarjada Domowiny za lěto 
2018. 
Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje nadawkow we wothłosowanju z 
jednaćelomaj běžnje kontrolować.  
 
 
 
datum:   13.02.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  na zakładźe titulow hospodarskeho plana 2018 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowało:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 







 
 
 
Předłoha čo. ZP  22/2018 
za 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 23.02.2018 w Choćebuzu 
 
Zapodaćel předłohi:    zarjad Domowiny 
 
Awtor předłohi:    Pětr Brězan 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): schwalenje hospodarskeho plana 2018 na 
      zakładźe přizwolenja Załožby za serbski lud 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
zwjazkowe předsydstwo 02.06.2017 přihłosowanje k naćiskej plana a nadawk na 

zarjad k jednanju ze Załožbu za serbski lud 
prezidij 17.01.2018 doporučenje ke schwalenju 
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Hospodarski plan za lěto 2018 so na zakładźe přizwolenja Załožby za serbski lud 
doskónčnje schwali. 
Přesadźenje kontroluje prezidij z pomocu prawidłownych rozprawow zarjada 
Domowiny. 
 
 
 
 
datum:  17.01.2018   ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  hlej plan 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowało:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Předłoha čo. ZP  23/2018 
za 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 23.02.2018 w Choćebuzu 
 
Zapodaćel předłohi:    wuběrk za hospodarstwo a infrastrukturu 
 
Awtor předłohi:    Pětr Brězan 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): koncept za konferencu k strukturnemu  
      wuwiću we Łužicy w Złym Komorowje 
      13./14. septembra 2018 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ 
Domowiny 

datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

zwjazkowe předsydstwo 15.09.2017 nadawk na wuběrk za hospodarstwo a  
infrastrukturu, hač do kónca lěta 2017 namjet 
za termin, městnosć, wotběh a kóšty konferency 
předpołožić. 

prezidij 13.12.2017 namjet za konferencu na wědomje bjerje a da 
wuběrkej nadawk, namjet wobjednać a dale 
precizować 

prezidij 17.01.2018 informuje so wo stawje přihotow 
wuběrk 
hosp./infrastruktura 

29.01.2018 Wobdźěłanja, próstwu wo přidźěła čłonow ZP do 
23.02.2018 

prezidij 13.02.2018 informuje so wo wuslědkach wobjednanja we 
wuběrku za hospodarstwo a infratsrukturu 

 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Domowina přewjedźe konferencu k strukturnemu wuwiću we Łužicy 13./14. septembra 
2018 w Złym Komorowje. Hruby koncept za konferencu so schwali. Wuběrk za 
hospodarstwo a infrastrukturu dóstanje nadawk, z pomocu zarjada konferencu dale 
přihotować. 
 
datum:    13.02.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  Financny plan ma so nastajić. Próstwa wo  
      spěchowanje ma so pola Dźěłarnički přichoda 
      Łužicy (Zukunftswerkstatt Lausitz) zapodać   
 
Financujomnosć je so pruwowało:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 
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