Zápis z členské schůze Landseer klub ČR
ze dne 23. 9. 2018 Mladá Boleslav
Schůze se zúčastnilo 28 členů Celkový počet členů LK ČR k termínu schůze 78. Schůze je
usnášeníschopná.
Program schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva poradce chovu
6. Zpráva ekonoma klubu
7. Zpráva kontrolní komise
8. Schválení účetní závěrky rok 2017
9. Schválení poplatků LK ČR pro rok 2019
10. Volby
11. Oznámení o klubových výstavách LK ČR na rok 2019
11. Schválení doplnění Zápisního řádu LK ČR
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
Jednotlivé projednávané body programu:
1) Zahájení
Předsedkyně klubu paní Renata Cepková přivítala v 13 hod. všechny přítomné členy a
zahájila členskou schůzi. Schválení programu schůze
Program byl schválen 25 pro/ 0 proti / 1 se zdržel
Předsedkyně přečetla email ekonoma LK ČR paní Gurinové, že odstupuje z funkce
ekonoma.
2) Volba návrhové komise
Byli navrženi členové návrhové komise ve složení: Vendlerová, Vítek, Kňourek.
Návrhová komise byla schválena jednomyslně.
3) Volba volební komise
Byli navrženi členové volební komise ve složení: Novák, Nováková, Kondelík
Volební komise byla schválena jednomyslně.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Vaňková, Věchtíková
Zapisoval zápisu je místopředseda Pavel Budiš.
4) Zpráva poradce chovu
Poradkyně chovu paní Renata Cepková přednesla zprávu poradce chovu za rok 2017.
5) Zpráva ekonoma klubu
Tajemník pan Broněk Kobza přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2017.
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6) Zpráva kontrolní komise
Předsedkyně KK paní Doubravka Olšáková přednesla zprávu kontrolní komise. Kontrolní
komise potvrzuje správnost účetní závěrky za rok 2017.
7) Schválení účetní závěrky rok 2017
schváleno jednomyslně.
8) Členské poplatky pro rok 2019 byly ponechány ve stávající výši
schváleno 26 pro/ 0 proti / 0 se zdržel
10) Volby do orgánů klubu
na funkci předsedy klubu výbor navrhl paní Renatu Cepkovou,
na funkci ekonoma klubu výbor navrhl paní Hanu Vojtkovou.
Další návrh na funkci předsedy a ekonoma klubu nebyl k návrhové komisi podán.
Volební komise oznámila výsledky voleb:
do funkce předsedy LK ČR byla zvolena Renata Cepková - 21 hlasů pro / 4 hlasy
neplatné
do funkce ekonoma LK ČR byla zvolena Hana Vojtková - 24 hlasů pro / 1 hlas neplatný
11) Klubové výstavy LK ČR na rok 2019:
12.5.2018 klubová výstava Konopiště
15.9.2018 speciální výstava Žamberk + 14.9.2019 CAC výstava Žamberk
12) Schválení doplnění zápisného řádu:
Návrh snížení věkové hranice dle návrhu na minimální věk 21 měsíců:
Zápisní řád článek VII. bod 2 b) dosažení věkové hranice 21 měsíců
schváleno 14 pro/ 12 proti / 0 se zdržel

Členská schůze souhlasí s rozšířením veterinárních pracovišť posuzovatelů RTG DKK, DKL
pro plemeno landseer:
MVDr. Lukáš Duchek, Vetcentrum, K Hájům 2671/8, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
a další pro Brno, dle zaslaného návrhu, který po zaslání odsouhlasí výbor.
schváleno 26 pro /0proti / 0 se zdržel

Návrh paní Drozdové na schválení dalších výjimek ve zbarvení nebyl schválen
0 pro / 20 proti / 6 se zdrželo
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Návrh na doplnění podmínek pro získání titulu Klubový šampion LK ČR, kdy se budou
započítávat body získané ve třídách : mezitřída, otevřená, vítězů a šampionů
schváleno 25 pro / 0 proti / 1 se zdržel

13)

Diskuze:
• nový překlad standardu plemene landseer pošle Doubravka Olšáková výboru,
který jej rozešle členům LK ČR a bude následně projednáno na další členské
schůzi
• otevření třídy pracovní – je nutno doložit podmínky pro zařazení do pracovní
třídy – bude projednáno na další členské schůzi

14)

Usnesení: pan Pavel Budiš přečetl usnesení, které bylo schváleno jednomyslně a
podepsali ověřovatelé zápisu paní Vaňková a Věchtíková.

15)

Závěr: členskou schůzi ukončila předsedkyně LK ČR paní Renata Cepková a
poděkovala všem přítomným za účast.

Zpracoval: Ing. Pavel Budiš – místopředseda LK ČR.
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