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Zápis ze schůze VV WEČR 10.06.2020
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.
6.

Aktuální počet členů WEČR
Aktualizované podmínky pro pořádání jezdeckých závodů a akcí
Rozpočet akce - školení rozhodčích a kandidátů 16.5.2020
Členský příspěvek ČUS na rok 2020
Členská schůze - 11.7.2020 - Praha 5
Přijaté žádosti v období (od 16.4.2020 do 9.6.2020)

Projednávání bodu č.1 Aktuální počet členů WEČR
Bylo nutné aktualizovat databázi členů WEČR a déle neprodlužovat platby členských
příspěvků. Vzhledem k tomu, že se musel aktualizovat seznam členů v databázi
České unii sportu. Jak jsme již psali v minulém zápise. Každý, kdo neuhradil do
30.4.2020 členské příspěvky, pozbyl členství. Může však znovu provést
registrace.
Bez usnesení
Projednávání bodu č.2 Aktualizované podmínky pro pořádání jezdeckých
závodů a akcí
● V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 30.dubna 2020 se Výkonný výbor
11.5.2020 rozhodl s účinností od 11.května 2020 opět povolit konání
jezdeckých závodů a jiných akcí (školení, semináře) pod spolkem WEČR, a to
při dodržení následujících podmínek: ODKAZ NA DOKUMENT ZDE
Naleznete i v informačním systému IS WEČR v dokumentech.
● Aktualizace k opatřením v souvislosti s Covid-19: Výkonný výbor WEČR ruší
ode dne 28.5.2020 jím vydaná mimořádná opatření v souvislostí s Covid-19.
Nadále je třeba dodržovat aktuální nařízení Vlády ČR.
Bez usnesení
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Projednávání bodu č.3 Rozpočet akce - školení rozhodčích a kandidátů 16.5.2020
Na školení se vybralo celkem 3200,- Kč, Výkonný výbor odměnil školitelky Terezu
Slabou (500,- Kč) a Babetu Kvapilovou (2000,-Kč), které si se školením daly
obrovskou práci. Barbora Lišková se odměny vzdala. Akce zůstala v plusu 700,Kč
Usnesení č.1 Výkonný výbor se rozhodl dne 19.5.2020, že odmění práci školitelů. A
to celkovou částkou 2500,- Kč.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.4 Členský příspěvek ČUS na rok 2020
Dne 21.5.2020 byl uhrazen členský roční poplatek ČUS. Databáze členů v ČUS byla
aktualizována začátkem května.
Bez usnesení
Projednávání bodu č.5 Členská schůze - termín - místo
Výkonný výbor svolává Členskou schůzi v termínu 11.7.2020 od 14 hod v restauraci
U Bůčka https://www.restauraceubucka.cz/  Adresa: K Lochkovu 29/7, Praha 5 Slivenec 154 00. Bližší informace zašleme všem členům WEČR na registrovaný
email. Vyvěsíme také na webu WEČR a facebookové stránce.
Usnesení č.2 Členská schůze schválena na 11.7.2020 od 14 hod.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Informace k bodu č.7 VV průběžně v období od 16.4.2020 do 10.6.2020 neobdržel
žádné žádosti na email info@wecr.cz či formuláře.
Přehled žádostí:
13.5.2020 Petr Fous schválen jako kandidát na rozhodčí.
18.5.2020 byla přijata žádost od Aleny Novákové, která žádá o zařazení mezi
rozhodčí Z. - schváleno
28.5.2020 byly obdrženy propozice ke schválení na závody konané 6.-7.6.2020 ve
Rtyni nad Bílinou.
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28.5.2020 byly obdrženy propozice ke schválení - závody Tamare Ptice
20.-21.6.2020
1.6.2020 byla přijata žádost od Alžběty Baslové o zařazení na pozici národní
rozhodčí.
8.6.2020 byly obdrženy propozice ke schválení - WE závody Královický Dvůr
4.-5.7.2020
Usnesení č 2. 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.
Aktuální počet členů 100
PŘÍLOHA: Zapsala: Marie Růžičková

Aktuální počet koní: 124

