
USNESENÍ 
 
Usnesení členské schůze LK ČR ze dne 19.9. 2015 v Řásné u Telče 
 
Členské schůze se zúčastnilo 28 členů klubu. 
 
1. Zahájení schůze 
paní Cepková 
- bere se na vědomí 
 
2. Schválení programu schůze 
- bere se na vědomí 
 
3. Volba návrhové a volební komise 
Návrhová komise - paní Blanářová, paní Gurinová, paní Cvrčková 
Volební komise - paní Olšáková, paní Adamcová, paní Věchtíková 
- bere se na vědomí 
 
4. Odstoupení jednatele, ekonoma a dvou členů Dozorčí rady/Kontrolní komise 
z funkcí 
Navržení kandidáti: 
ekonom - paní Vojtková 
jednatel/tajemník - pan Kobza 
členové Dozorčí rady/Kontrolní komise - paní Peroutková, pan Cvrček, pan 
Bravenec 
- bere se na vědomí 
 
5. Volby do uvolněných funkcí 
Byli zvoleni: 
ekonom - paní Vojtková 
jednatel/tajemník - pan Kobza 
2 členové Dozorčí rady/Kontrolní komise - paní Peroutková, pan Cvrček 
- bere se na vědomí 
 
6. Schválení nových Stanov LK ČR 
Nové Stanovy LK ČR byly po projednání a odsouhlasení všech připomínek 
schváleny. 
- bere se na vědomí 
 
7. Schválení nového Zápisního řádu LK ČR 
Nový Zápisní řad LK ČR byl po projednání a odsouhlasení všech připomínek 
schválen. 
- bere se na vědomí 
 
8. Schválení nového Jednacího řádu LK ČR 
Nový Jednací řád LK ČR byl po projednání a odsouhlasení všech připomínek 
schválen. 
- bere se na vědomí 
 
9. Schválení nového Bonitačního řádu LK ČR 



Nový Bonitační řád LK ČR byl po projednání a odsouhlasení všech připomínek 
schválen. 
- bere se na vědomí 
 
 
10. Schválení nové bonitační karty LK ČR 
Nová bonitační karta LK ČR byla po projednání a odsouhlasení všech připomínek 
schválena. 
- bere se na vědomí 
 
11. Schválení poplatků LK ČR pro rok 2016 
Poplatky pro rok 2016 byly schváleny. 
- bere se na vědomí 
 
12. Oznámení o klubových výstavách LK ČR 
Klubová výstava - 14.5. 2016 Konopiště 
Speciální klubová výstava - 17.9. 2016 Dolní Bušínov 
- bere se na vědomí 
 
13. Příprava oslav a Speciální klubové výstavy u příležitosti 20. výročí založení 
LK ČR dne 17.9. 2016 v Dolním Bušínově 
Organizační výbor - paní Kobzová, paní Olšáková, paní Věchtíková 
- bere se na vědomí 
 
14. Diskuse 
a) poděkování paní Olšákové odstupujícím manželům Nulíčkovým za jejich 
příkladnou práci ve výboru - bere se na vědomí 
b) dotaz paní Kubů na propagaci plemene landseer v časopise Pes přítel člověka - 
odpověděla paní Vendlerová Jiroutová - bere se na vědomí 
c) Návrh paní Vojtkové o povinném zveřejňování výstavních úspěchů landseerů na 
klubových stránkách nebyl schválen - bere se na vědomí 
 
15. Závěr 
Ukončení členské schůze, poděkování 
 
Dne 19.9. 2016 zpracovala Zuzana Čekalová-Selucká 
ověřovatelé: pan Cvrček, pan Vidmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


