
Zápis ze schůze  výboru Klubu karelských medvědích psů lajek 13.2.2016

přítomni: J. Leopold, J. Rambousek, P. Škarda, V. Patočka, I. Hennerová, I. Kroupová,

    M. Dostálová, V. Koderová, M. Kadlecová

omluveni: J. Dopitová, L. Hanáček

nepřítomni: Z. Šafránková

1) Schůzi výboru klubu zahájil předseda klubu J. Leopold vyzváním členů výboru k minutě

ticha  za  zesnulou  čestnou  předsedkyni  klubu  Zlatu  Homolkovou,  která  zemřela  dne

4.2.2016.

2) Předseda klubu J.  Leopold vznesl  dotaz k členům výboru,  zda chtějí  setrvat  ve výboru.

Všichni členové výboru se vyjádřili, že chtějí setrvat ve svých funkcích.

3) Navržení M. Kadlecové do revizní komise (za J. Leopolda, který byl na předchozí výborové

schůzi zvolen předsedou klubu)

pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0

4) Příspěvky  k  zveřejnění  ve  zpravodaji  mohou  členové  zasílat  redaktorce  klubového

zpravodaje  M.  Kadlecové  (michaela.kaskova@email.cz)  do  10.  března,  10.srpna,  10.

prosince daného roku. Příspěvky obdržené po tomto datu budou zveřejněny v následujícím

čísle. Do 10 dnů od uzávěrky bude zpravodaj zaslán v elektronické podobě I. Hennerové,

která bude zpravodaj  tisknout  a  rozesílat  členům,  kteří  si  o  něj  požádali  (ostatní  obdrží

pouze první stranu s obsahem zpravodaje). Pokud by členové chtěli nově dostávat zpravodaj

v tištěné podobě, nahlásí tuto skutečnost I. Hennerové.

5) Předseda  klubu  informoval  o  výpisech  z  plemenné  knihy  –  nové  vrhy,  přeregistrovaní

jedinci (budou zveřejněny ve zpravodaji).

Nový zápisní řád  - neplánované vrhy (krytí)

- nechtěné krytí mimo plemeno – bez sankcí

- nechtěné krytí v rámci plemene – bez sankcí

- nechtěné krytí jedinců s PP, ale neuchovněných – výjimka  (individuální bonitace)

6) Revize pokladny klubu bude probíhat 2x ročně, a to na výborových schůzích v lednu a v září

(v případě nejasností kdykoliv u I. Hennerové). V pokladně bude v hotovosti max. 1000Kč,

zbytek  bude na  účtu.  Do poznámky u  převodu platby by měli  členové uvádět  JMÉNO

ČLENA a ÚČEL PLATBY (např. krycí list). 

7) Návrh zrušení členských průkazů (nebudou zasílany roční známky) – zbytečné náklady

pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 0

Členové klubu mají oproti nečlenům slevu na poplatky (vystavení krycího listu, bonitace, a
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pod)

8) Aktuální adresa webových stránek klubu http://karelajky.eu 

9) Byl založen nový účet klubu – podpisová práva mají I. Hennerová (nová hospodářka klubu)

a J. Leopold (předseda klubu) 

10) Návrh nascanování brožury o lajkách od p. Šebkové a vložení na stránky klubu. Předseda

klubu  zajistí  souhlas  autorky  se   zveřejněním  na  webových  stránkách  (bez  možnosti

stahování, pouze náhled). 

11) P. Šafránková (hospodářka klubu) byla vyzvána písemně k předložení podkladů týkajících se

účetnictví klubu, ale podklady ani po opakované výzvě nepředložila a na dnešní výborovou

se schůzi se nedostavila, ani se neomluvila.

Návrh vyloučení p. Šafránkové z výboru klubu a ukončení její činnosti hospodářky klubu. 

pro: 9 proti:0 zdrželo se: 0

Nová hospodářka klubu bude I. Hennerová. P. Šafránková bude kontaktována, vyzvána k

předání všech materiálů týkajících se klubu a vyzvána k předání peněz z pokladny klubu a

účtu klubu.

12) Rozdělení kompetencí předsedy a jednatele. J. Rambousek (jednatel klubu)  bude zastupovat

klub při jednání mimo klub (ČMKU a pod). J. Leopold (předseda klubu) bude jednat vrámci

klubu.

13) Bonitace se bude konat 3.9.2016 v Kostelních Střímelicích. Posuzovat bude p. Hořák.

14) V roce 2017 je v plánu uspořádat speciální výstavu klubu (návrh – při krajské výstavě v

Náměšti na Hané).

15) ČMKU  bude  pro  rok  2017  rušit  krajské  a  oblastní  výstavy,  na  které  bude  v  r.  2016

přihlášeno méně než 150  psů.

16) Členové výboru byli  vyzváni k podpisu Dohody o hmotné odpovědnosti  mezi klubem a

členy výboru (nevztahuje se na sponzorské dary)  – odmítly podepsat M. Dostálová a I.

Kroupová,

Omluveným J. Dopitové a L. Hánáčkovi budou dohody předány.

17) Příspěvky (případně fotky), které chtějí členové vložit na web, mohou členové klubu zasílat

M. Kadlecové (michaela.kaskova@email.cz)

18) Do krycího listu se bude zapisovat, pokud bude inbreeding (příbuzenské křížení) jedinců

vyšší  než  10%.  (Majitelé  budou  upozorněni  na  možný  problém  s  odbytem  štěňat  na

Slovensku).

19) Je potřeba uvést název klubu a stanovy klubu do souladu s novým občanským zákoníkem –

podklady zajistí p. Rambousek.

Zapsala M. Kadlecová
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