
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU WRC ČR 2021

Vážení členové WRC ČR, 

rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu konanou  každý rok z důvodu schválení 
hospodaří za rok 2020 a následného schválení rozpočtu na rok 2021.

Místo konání: Prosper Horse Ranch Čeladná

Termín konání: sobota 15.5.2021 v 15:00 hod.

Vzhledem k situaci Covid – 19 bude Valná hromada uskutečněna na základě následujících 
opatření dle zákona č. 460/2020 Sb s  prodloužením do 30.6.2021.

- Každá osoba musí mít nasazen respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N95
- Osoby budou usazeny tak, aby byl dodržen rozestup 2 metry od sebe
- Každá osoba se při příchodu musí prokázat nedativním antigenním či PSR testem 

nebo Certifikátem o provedeném očkováním SARS-CoV-2
- Je potřeba svoji účast na Valné hromadě nahlásit dopředu na mail: 

tajemnikwrc.cz  @  gmail.cz  . Prosíme nahlásit při hromadném hlášení jména a příjmení 
všech účastní, nikoliv jen počet.  Sekce prosíme o zvážení zástupců, kteří budou mít 
podepsané plné moci od svých členů k zástupu.

Program Valné hromady:

1. Zahájení volební valné hromady

2. Volba mandátní komise

3. Seznámení s programem

4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020

5. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020
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6. Plán činností klubu na rok 2021

7. Návrh rozpočtu klubu na rok 2021

8. Dotační program na rok 2021

9. Zpráva revizní komise za rok 2020

10. Kooptování člena revizní komise Veronika  Nodžáková za Michaelu Orlitovou

11. Změna sídla klubu

12. Sumarizace předání účetnictví za účetní období 2018 – 2019

13. Seznámení o pohybu peněz klubu v letech 2018 a 2019 mimo Stanovy WRC ČR

14. Diskuze k bodům 4-13

15. Hlasování k bodům 4-11

16. Usnesení

17. Závěr valné hromady 

Na valné hromadě WRC ČR hlasují delegáti sekcí a samostatní členové WRC ČR podle §16 
bodu 3. Stanov WRC ČR. Hlasovat mohou pouze platní členové WRC ČR starší 18-ti let 
s řádně uhrazenými poplatky na rok 2021.

Regionální sekce a regionální pobočné spolky WRC ČR mohou být zastoupeny zvoleným 
delegátem, pokud tento delegát předloží při prezentaci podepsanou plnou moc. Plná moc musí
obsahovat podpisy zastupovaných členů sekce starších 18-ti let. Podle počtu podpisů na plné 
moci obdrží delegát příslušný počet hlasů. Samostatní členové WRC a právnické osoby které 
se zúčastní Valné hromady osobně, obdrží jeden hlas.

Všechny členy Western Riding Clubu ČR srdečně zve Prezidium.

Monika Jančíková Brunová                                                                     Lenka Šišková

             prezident                                                                                       viceprezident              


