Zápis z členské schůze Landseer klub ČR ze dne 26.3.2017
Mohelnice
Schůze se zúčastnilo 27 členů, 1 člen v průběhu schůze odešel. Celkový počet členů LK ČR
k termínu schůze 78. Schůze je usnášeníschopná.
Program schůze:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu schůze
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva ekonoma klubu
6. Zpráva poradce chovu
7. Zpráva kontrolní komise
8. Schválení účetní závěrky rok 2016
9. Schválení poplatků LK ČR pro rok 2018
10. Oznámení o klubových výstavách LK ČR na rok 2018
11. Schválení doplnění Zápisního řádu LK ČR
12. Oznámení o odstoupení paní Hany Vojtové z funkce ekonoma klubu
13. Doplňující volby
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
Jednotlivé projednávané body programu:
1) Zahájení
Předsedkyně klubu paní Renata Cepková přivítala v 13.00 hod. všechny přítomné členy a
zahájila členskou schůzi.
2) Schválení programu schůze
Program schůze byl doplněn o 3 nové body
Bod 13 otevření pracovní třídy
Bod 14 revize překladu českého standardu
Bod 15 odvolání člena kontrolní komise LK ČR pana Vidmara
Doplnění program byl schválen 23 pro/1 proti
3) Volba návrhové komise
Byli navrženi členové návrhové komise ve složení: pan Černík, pan Kňourek, pan Novák
Návrhová komise byla schválena jednomyslně.
4) Volba volební komise
Byli navrženi členové volební komise ve složení: paní Budišová, paní Vechtíková, paní
Štanglová
Volební komise byla schválena jednomyslně.
Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Krejčík, pan Novák, paní Karasová
Zapisoval zápisu je Pavel Budiš
5) Zpráva ekonoma klubu
Tajemník klubu Broněk Kobza přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2016.
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6) Zpráva poradce chovu
Paní Renata Cepková přednesla zprávu poradce chovu
7) Zpráva kontrolní komise
Paní Matýsová přednesla zprávu kontrolní komise. Kontrolní komise nepotvrzuje správnost
účetní závěrky za rok 2016.
8) Schválení účetní závěrky rok 2016
S ohledem na zprávu kontrolní komise členská schůze nemůže schválit účetní závěrku za
rok 2016. KK zkontroluje účetnictví za rok 2016 a předloží na schválení na mimořádné
členské schůzi, který se bude konat 28.5.2017 v Mohelnici před klubovou výstavou.
schváleno jednomyslně.
9) Členské poplatky pro rok 2018 byly ponechány ve stávající výši s výjimkou změny
poplatek krycího psa na krycím psem ČR.
schváleno 23 pro/1 proti
10) Klubové výstavy LK ČR na rok 2018 byly odhlasovány takto:
8.5.2018 klubová výstava Mladá Boleslav
8.9.2018 speciální výstava Žamberk
schváleno jednomyslně
11) Schválení doplnění zápisného řádu:
Článek IX - Krytí 1d Ke krytí může dojít mezi jedinci, kteří jsou geneticky vyšetřeni na MD a
DM, kdy alespoň jeden z partnerů musí být vždy Clear a druhý maximálně Carrier. Výsledky
těchto vyšetření se předkládají poradci chovu již při žádosti o krycí list. Jinak je poradce
chovu oprávněn KL nevydat.
Článek IX – Krytí 8c) doklad o vyšetření a vyhodnocení DKK a genetická vyšetření MD a DM,
pokud jsou k dispozici. Pokud k dispozici nejsou, musí vždy fena mít toto vyšetření clear.
schváleno 22 pro/2 proti
oprava parametrů DLK : Článek IX - Krytí 1b. Jedinec s hodnocením DKK 2/2, FCI C smí mít
partnera jen s hodnocením FCI A, jedinec s hodnocením DLK 1/1, 0/1 nebo 1/0 smí mít
partnera jen s hodnocením DLK 0/0, Jedinec, který má v bonitační kartě v bodě 49 „silně
sazovitý“ smí mít partnera jen s označením „bez sazí“
schváleno jednomyslně
snížení věkové hranice dle návrhu neschváleno 2 pro/22 proti
12) Členská schůze byla seznámena s odstoupení paní Hany Vojtové z funkce
ekonoma klubu.
Paní Vechtíková přečetla dopis Hany Vojtkové, který je přílohou zápisu.
Kalendář paní Čekalové Selucké nebyl vyzvednut a byl vrácen na LK ČR.
13) Otevření pracovní třídy – výbor zajistí dotazem na ČMKÚ informace k otevření
pracovní třídy.
schváleno 23 pro/1 se zdržel
14) revize českého překladu standard zajistí do příští mimořádné schůze 28.5.2017
paní Doubravka Olšáková
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15) odvolání člena KK LK ČR celkový počet 23, pro odvolání 21, proti odvolání 2.
Pan Vidmar opustil členskou schůzi aktuální počet členů na členské schůzi 26.
16) Volba funkce ekonoma dle stanov. Vedení účetnictví bude zajištěno externí firmou.
Návrhová komise navrhla na funkci ekonoma LK ČR paní Lenku Gurinovou
Volební komise oznámila, že bylo odevzdáno 23 hlasovacích lístků, 21 bylo pro, 2 byly
neplatné. Paní Lenka Gurinová byla zvolena do funkce ekonoma LK ČR.
Návrhová komise navrhla na funkci člena KK LK ČR paní Doubravku Olšákovou
Volební komise oznámila, že bylo odevzdáno 23 hlasovacích lístků, 21 bylo pro, 2 byly
neplatné. Paní Doubravka Olšáková byla zvolena do funkce člena KK LK CŘ.
17) Diskuze: pan Marholt navrhl omluvu paní Haně Vojtkové a vrácení do LK ČR. KK
provede kontrolu účetnictví a následně tento bod bude řešit výbor LK ČR.
Jednatel zjistí možnosti aktualizace webových stránek u paní Andrei Chlíbcové
18) Usnesení: Pan Pavel Budiš přečetl usnesení, které bylo schváleno jednomyslně a
podepsali ověřovatelé zápisu pan Krejčík, pan Novák, paní Karasová.
19) Závěr: členskou schůzi ukončila v 17:00 předsedkyně LK ČR paní Renata Cepková a
poděkovala všem přítomným za účast.
Zpracoval: Ing. Pavel Budiš – místopředseda LK ČR.
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