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Zápis ze schůze VV WEČR 16.04.2020
Schůze byla zahájena 21:00 hod. prostřednictvím Skype konverzace.
Přítomní: Marie Růžičková, Břetislav Růžička, Barbora Lišková (Svobodová),Tereza
Slabá, Šárka Kopecká
Omluvení:
Za komise:
Hosté:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Členské příspěvky na rok 2020 (prodloužení do 30.4.2020)
Účetnictví - daňové přiznání 2019
Akce 2020
Projednávání online Členské schůze
Přijaté žádosti v období (od 11.3.2020 do 15.4.2020)

Projednávání bodu č.1 Výkonný výbor se vzhledem k aktuální pandemické situaci v
ČR rozhodl prodloužit lhůtu pro zaplacení členských příspěvků do 30.4.2020. Kdo
neuhradí poplatky do tohoto termínu, pozbývá členství. Může se však kdykoliv znovu
registrovat.
Usnesení č.1 Výkonný výbor se rozhodl prodloužit termín pro zaplacení členských
příspěvků do 30.4.2020. Kdo neuhradí poplatky do tohoto termínu, pozbývá členství.
Může se však kdykoliv znovu registrovat.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.2 Výkonný výbor postupně zkontroloval účetnictví za období
2019. Připravil kompletní rozpočty. Díky odpovědnému hospodaření se nemusely
použít členské příspěvky. Daňové přiznání bylo řádně zasláno na finanční úřad.
Bez usnesení
Projednávání bodu č.3 Akce 2020
Usnesení č.2 Výkonný výbor sleduje aktuální situaci. Všechny akce do konce
dubna jsou zrušeny. Pořádání seminářů je na zvážení pořadatele, je třeba dodržovat
aktuální nařízení vlády. Dle předpokladu vlády jsou závody zrušeny minimálně do
8.června. Organizátoři se snaží najít náhradní termíny. Vzhledem k uzavření hranic
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jsou závody Czech Summer Open 2020 zrušeny bez náhradního termínu.
Předpokládáme, že se Mistrovství ČR 2020 uskuteční v původním termínu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.4 Projednávání online Členské schůze
Usnesení č.3 VV řeší technické zajištění členské schůze a školení rozhodčích.
Předpokládaný termín je květen/červen.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Informace k bodu č.5 VV průběžně v období od 11.3.2020 do 15.4.2020 neobdržel
žádné žádosti na email info@wecr.cz či formuláře.
Přehled žádostí:
Usnesení č 6. VV projednal postupně přijaté žádosti a odsouhlasil / kladně
vyřídil). Info: VV si vede na Google disk dokumenty, kde se zapisují veškeré
žádosti. Následně ihned zahájíme hlasování. Stačí 3 hlasy, aby se okamžitě zapsala
žádost jako vyřízená. Proto tedy jen ty 3 hlasy
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Další schůze Výkonného výboru proběhne dle domluvy VV prostřednictvím Skype
konverzace.
PŘÍLOHA: Zapsala: Marie Růžičková

