Zápis z 7. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky
konaného dne 7.9.2010 v Praze
Přítomni:
Václav Strupek, Jan Sonntag, Zdeněk Kapička, Miroslav Jurenka, Vladimír Šeliga,
Drahoslav Hejtmánek
Omluveni :
Vladimír Šulc, Radek Třešňák
Program:
1 – Informace o převzetí dokumentů RCAČR a převedení dispozičních práv k účtu RCAČR
2 - Neuhrazená faktura za licence a startovné EFRA
3 – Podklady pro jednání AGM EFRA
4 - Účetnictví 2006 a 2007
5 - Kontrola splnění úkolů ze zápisu ze dne 17.8.2010
6 - Spořící účet RCAČR pro sbírku na pomoc poškozených povodněmi
7 – Diskuze
K bodu 1 – Václav Strupek informoval o předání účetnictví a dokladů RCAČR včetně
převedení dispozičních práv k používání účtu RCAČR. Dne 25.8.2010 došlo za přítomnosti
pana Radka Třešňáka a Pavla Krylla k předání dokladů a písemností týkajících se činnosti a
hospodaření RCAČR. Bohužel nebyly předány účetní doklady z let 2006 a 2007. Předání
dokladů proběhlo bez možné kontroly úplnosti, bez soupisu dokladů. V úterý 31.8. ve
večerních hodinách došly další podklady v elektronické podobě. Václav Strupek v krátkosti
informoval přítomné o rychlé namátkové kontrole dokladů za rok 2009 a 2010.
K neoprávněným transakcím s účtem docházelo v obou letech. Bude provedena ještě kontrola
účetních dokladů za rok 2008 a poté bude proveden s Pavlem Kryllem zápis o uznání dluhu a
forma úhrady tohoto dluhu. V průběhu září bude provedena účetní uzávěrka k termínu
31.8.2010 a poté bude rozhodnuto o dalším postupu. VV schválil předání dostupných účetních
podkladů ke kontrole nezávislé účetní firmě k vypracování závěrečné zprávy o stavu
hospodaření k termínu 31.8.2010.
Za účasti jmenovaných byly v pobočce Raiffeisen Banky v Edenu změněny dispoziční práva
na používání účtu z Pavla Krylla na zastupujícího presidenta Václava Strupka. V den převzetí
byl na účtech RCAČR následující stav finančních prostředků:
Běžný účet ………………………………………….. 188 898,53 Kč
Mimořádný účet ve prospěch ALS Racing …………. 38 418 Kč
K bodu 2 - podle dostupných podkladů je neuhrazena FA za licence EFRA pro MS kat.
IC Buggy 1/8, která se koná v Thajsku. Předseda sekce předá jména jezdců, kteří do Thajska
jsou nominováni za ČR.
K bodu 3 – podklady pro jednání AGM EFRA budou předány na sekretáře p. V.Wuytse po
dohodě k termínu 13.9. Předsedové sekcí doplní požadavky do neděle 12.9.10. Doplněná
tabulka bude odeslána na EFRA.
Po diskuzi bylo rozhodnuto o vyslání dvou zástupců na jednání AGM EFRA , které se koná
v Bruselu od 5.-7. Listopadu 2010.
Za sekce ET / on-road i off-road / a 1/10 IC se zúčastní Václav Strupek ml., za sekce LS a 1/8
IC Buggy pan Petr Klatovský.

K bodu 4 – bohužel při předání dokumentů nebyly předány žádné dokumenty k rokům 2006 a
2007 včetně účetnictví. Pavel Kryll a účetní paní Fialová tvrdí , že nemajík těmto létům žádné
doklady. Václav Strupek se spojí s paní Lucii Kaninovou, zda nemá nějaké doklady a
předávací protokol mezi ní a panem Kryllem.
K bodu 5 – nejsou splněny body, které souvisí s účetnictvím RCAČR – vystavení nových
faktur a storna faktur za závody ME a MS . ostatní body zápisu byly splněny.
K bodu 6 - VV po projednání odsouhlasil předání vybraných peněz pro ALS Racing formou
převodu na účet ALS. K dnešnímu dni je na účtu 39 411.- Kč. Václav Strupek zajistí číslo
účtu a převede peníze, dále se za VV RCAČR zúčastní se oficiálního předání peněz.
K bodu 7
- M.Jurenka , V.Strupek – informace o akci k 10ti letému výročí časopisu RC Cars a RC
Revue, která byla pořádána v Šiklově Mlýně.
- Otázka finančních prostředků na poháry pro závěrečné vyhodnocení závodů MČR v
sezoně 2010. Předsedové sekcí nahlásí průměrný počet zúčastněných jezdců
v jednotlivých kategoriích. S ohledem na stav finančních prostředků bude nutné zjistit
plán výdajů do konce účetního roku 2010 a provést přidělení na jednotlivé sekce dle
počtu zúčastněných jezdců.
- Příprava valné hromady 2010 – VV musí na příštím jednání připravit program včetně
nutných změn ve stanovách RCAČR. Zastupující president odešle svůj dopis na
předsedy klubů s osobním názorem na další činnost RCAČR včetně nutného
projednání kandidátů na funkci presidenta RCAČR.
- Pan Zdeněk Kapička podal k rukám presidenta resignaci na funkci sekretáře RCAČR
Resignace byla přijata. Václav Strupek poděkoval Zdeňkovi Kapičkovi za jeho
dlouholetou práci pro RCAČR.
- VV pověřuje pana Martina Zváru st. vedením Revizní komise do konání valné
hromady. Dále ho žádá o účast na příštím jednání VV.
- Předsedové sekcí projednají v rámci svých OK návrh kandidátky na předsedy sekcí
pro příští období. President v této věci osloví i předsedy jednotlivých klubů ve svém
dopise.
- VV projednal uvolnění částečné dotace pro ARC Slavkov ve výši 30.000.- Kč
Příští jednání VV RCAČR se koná dne 5.října 2010 v Modřicích u Brna.
Zapsal : Václav Strupek

