
Schůze výboru a revizní komise WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ 

 17.3. 2018, Lesní penzion Podmitrov 

Přítomni: M. Fuglevičová, J. Kubištová, Ing.  Jana Kovářová, Eva Lacourt, Antonín Zvonař 

Za RK: Mgr. Jitka Kašparová, Ing. H. Sedloňová, Ing. J. Maryška 

 

Schůze byla zahájena v 15:45 hod. 

Nově zvolený výbor odhlasoval rozdělení funkcí takto: 

Marta Fuglevičová – prezident 

Ing. Jana Kovářová – jednatel 

Jitka Kubištová – správce plemenné knihy 

Eva Lacourt – pokladník  

Antonín Zvonař – člen výboru 

Nově zvolená revizní komise: 

Předsedou revizní komise byl zvolen Ing. Jan Maryška 

Mgr. Jitka Kašparová a Ing. Hana Sedloňová – členové revizní komise 

  

Kontrola úkolů z minulé schůze výboru: 

1) Po konzultaci na FÚ nebude klub po úpravě stanov podávat daňové přiznání, ale pouze 

čestné prohlášení, že nemá za uplynulé zdaňovací období žádné vedlejší příjmy podléhající 

dani z příjmů. 

2) Vrh „O“ Kinberger‘s byl projednán na členské schůzi. Výbor klubu se jednomyslně shodl, že 

pro p. Kinbergerovu navrhne trest zákazu chovu na všech jedincích v jejím vlastnictví a 

spoluvlastnictví na dobu dvou let. Celý problém bude sepsán a odeslán k projednání na 

předsednictvo ČMKU příští týden. (zajistí M. Fuglevičová) 

Ostatní úkoly z minulé VS splněny 

3) Na základě návrhu RK bude plemenná kniha elektronicky zálohována jednou ročně. (zajistí  

H. Sedloňová)  

Do genealogie bude ke každému vrhu narozenému od 1. 1. 2017 přiložen Zápis o kontrole 

vrhu (zajistí J. Kubištová) 

4) Ze seznamu kontrolorů vrhů bude odebrána Ing. Ivana Síbrtová, není už členkou klubu. 

Pro kontrolory vrhů, kteří nemají k dispozici čtečku čipů, budou čtečky nakupeny (2ks – p. 

Pospíšilová a p. Tancer). (zajistí J. Kubištová) 

5) Dne 17. 3. 2018 předala p. Vladimíra Beyerová nové hospodářce a pokladní Evě Lacourt tyto 

věci: účetnictví 2016, 2017, 2018, razítko, pokladnu s hotovostí 

6) P. Lenka Černá převzala od p. Ivy Kleinové stany v majetku klubu, jejich stav prověří.  

P. Iva Kleinová ještě předá klubové razítko. 



7) Slečně Valentýně Novákové byl vrácen členský poplatek 700 Kč, není plnoletá, a proto 

nemůže být podle stanov členkou klubu.  

8) P. Marta Fuglevičová zajistí do konce března zápis na rejstříkový soud – nové složení výboru, 

RK a úprava stanov.  

9) Byla schválena extrakce zubu z důvodu úrazu feny Cookie Dai Muratori, CMKU/AKE/231/13, 

čip 953000010022403, majitelka Zuzana Pecháčková. Řezák byl vytržen 21.2.2018 

10) Speciální výstava: 

 poháry od firmy ABRUS ve stříbrné barvě 

 servis zajišťuje Interdog Bohemia, přihlašování přes Dogoffice je funkční 

 sponzorem SV bude TENESCO 

11) Klubová výstava: 

 personál zajištěn (2 překladatelé a 2 vedoucí kruhu) 

 sponzor KV v jednání (Happy Dog, Nutrilove, Candy)  

 prověřit možnost umístění stánků na KV 

 ceny, ceny pro rozhodčí, tombola atd. jsou v jednání 

 možnosti parkování budou prověřeny 

 sponzorskou smlouvu pro firmu Greenlux zajistí Ing. Jana Kovářová 

 byly zhodnoceny návrhy diplomů a katalogu  

Další schůze výboru se bude konat 7. 5. 2018 v Mladé Boleslavi večer, čas bude upřesněn. 

Schůze byla ukončena v 17:15 hod. 

 

Zapsala: Ing. Hana Sedloňová 

V Mitrově  17.3.2018 

 

 

 

 


