
Zápis ze schůze Prezidia WRC ČR, SpK a Kontrolní revizní komise
konané dne 3.7.2020 na Ranči v Kostelanech

Přítomni:
Monika Brunová - Prezident WRC
Lenka Šišková - Viceprezident WRC
Robert Šiška - Tajemník
Jaroslav Doležán - Předseda SpK WRC
Karla Gabrielová - Předák rozhodčích
Michaela Orlitová - člen Kontrolní revizní komise
Anna Golmincová - člen Kontrolní revizní komise
Tomáš Králík - člen Kontrolní revizní komise

zapisovatel: Lenka Šišková - Víceprezident WRC

Na schůzi konané dne 3.7.2020 v Kostelanech byly projednány a schváleny následující
body:

bod č. 1 - Prezident klubu WRC ČR seznámil všechny přítomné s předáváním účetnictví do
30.6.2020 a jeho následným stavem. Dohodnut a schválen konečný termín předání
zbývajícího účetnictví  nejpozději do 1.9.2020.

bod č.2 - nesrovnalosti a nedostatky v účetnictví budou písemně vyžádány k vysvětlení a
možné nápravě od dřívějšího Prezidia WRC ČR  nejpozději do 31.7.2020. Písemnou
komunikaci zajistí Prezident klubu.

bod č. 3 -  dalším bodem projednání bylo seznámení všech přítomných se stavem Spořícího
účtu WRC ČR k 7.3.2020. Následně bylo schváleno nakládání peněz na Spořicím účtu:

- na spořící účet nelze zaslat napřímo platby od sponzorů a poplatky od členů
- nelze ze spořícího účtu napřímo platit přijaté faktury
- pokud dojde k převodu peněz ze spořícího účtu na běžný účet za účelem plateb,

bude s tímto pohybem seznámena Kontrolní revizní komise k posouzení, že peníze
budou využity v souladu se Stanovami klubu WRC ČR.

bod č.4 - členové schůze odsouhlasili odměny pro Championy mládeže a Mistry, Vícemistry
mládeže WRC za rok 2020 v následujícím znění:

- Champion mládeže 2020  - vyplacení výhry v penězích ( dle dřívějších let) -  bez
změny na Galavečeru WRC 2020

- Mistři, Vicemistři mládeže 2020 - budou ohodnoceni věcnými cenami na Galavečeru
WRC 2020

bod č.5 - Viceprezident předložil možné návrhy míst na konání Galavečera 2020 v
předběžném termínu  - listopad 2020. Členové schůze se dohodli, že konečné místo bude
upřesněno nejpozději do 1.9.2020 včetně jeho programu a občerstvení.
Předběžný rozpočet na Galavečer 2020 bude předložen ke schválení Kontrolní revizní
komisi nejpozději do 30.9.2020



bod č.6 - členové schůze projednali a následně schválili výši cen vstupenek na Galavečer  v
následujícím znění:

- člen  WRC ČR, který má zaplacené členské poplatky na daný rok zaplatí za
vstupenku na Galavečer částku 200,-

- člen WRC ČR mládež/ děti, kteří mají zaplacené členské poplatky na daný mají vstup
na Galavečer 2020 ZDARMA

- nečlenové a členové, kteří nemají zaplacené členské poplatky na daný rok zaplatí za
vstupenku na Galavečer  částku 400,-

- sponzoři WRC ČR obdrží jako poděkování  jednu vstupenku na Galavečer  ZDARMA
Všechny vstupenky budou místenky !

bod č.7 - společné projednání aktivit a rozšíření klubu WRC ČR na rok 2021

Všichni členové klubu  přítomní schůze  3.7.2020 v Kostelanech souhlasí se zápisem.

V Kostelanech dne 3.7.2020


