Zápis z jednání VV RCAČR konaného dne 22.června 2010 v Praze.
Přítomni : V.Strupek / pověřený vedením schůze a sepsáním zápisu/
Ing.D.Hejtmánek, V.Šeliga, V.Šulc, M.Jurenka, R.Třešňák, J.Sonntág
Předseda revizní komise L.Kulhavý
Omluven : Pavel Kryll – včas a řádně omluven
Program jednání :
12345-

Webové stránky RCAČR
Kodex rozhodčích RCAČR
Kontrola zprávy o hospodaření
Dotace ARC Slavkov - 3 závody
Diskuse - Přidružené členství

ad1/ čeká se na převedení domény, zajišťuje Pavel Kryll.
ad2/ byla předána upravená verze k posouzení – bude projednáno na příštím
jednání VV RCAČR. Bude nutné upravit i oficiální pravidla RCAČR, zabývajících
se touto problematikou.
ad3/ Předseda RK RCAČR předal VV zprávu o kontrole účetnictví za období od
1.11.2008 do 31.10.2009.
VV přijal k této zprávě následující stanovisko :
- President RCAČR nejpozději do 30.6.2010 převede veškerou hotovost na
účet RCAČR.
- President RCAČR předá do termínu 7.7.2010 veškeré podklady včetně
bankovních výpisů účetní RCAČR, která na základě těchto podkladů
zpracuje mimořádnou účetní uzávěrku k termínu 30.6.2010. Účetní předá
veškeré dokumenty předsedovi RK nejpozději 16.7.2010. Předseda RK zašle
zprávu o stavu hospodaření členům VV do 23.7.2010.
- President RCAČR zašle do 25.6.2010 svoje vyjádření k závěrům RK
vypracované ve zprávě z 17.6.2010.
- Po předložení zprávy RK svolá president RCAČR jednání VV nejpozději do
14 dnů po předání zprávy RK
- President RCAČR v součinnosti s účetní zajistí opravné daňové přiznání
za účetní rok 2009
- VV RCAČR žádá presidenta RCAČR, aby s okamžitou platností zastavil
veškeré finanční procedury s účtem RCACR, např. výběry hotovosti, platby
z účtu RCAČR apod. Pokud to bude nezbytně nutné,potom lze platbu
realizovat s podmínkou, že k podpisu presidenta bude i písemný souhlas
minimálně dvou členů VV RCAČR
4/ VV projednal žádost ARC Slavkov o dotace na mezinárodní závody pořádané
tímto klubem v roce 2010 včetně ME v kat.LS. VV souhlasí s přidělením dotací,
výše dotací bude upřesněna po prověření účetních dokladů a zjištění skutečného
stavu pokladny RCAČR.
5/ Zřízení přidruženého členství pro kategorie modelů např. modely 1:18, které
nejsou uváděny jako oficiální kategorie EFRA – tento bod bude projednán na
příštím jednání VV RCAČR. VV projedná a doporučí valné hromadě RCAČR řešení.
Skončeno, přečteno a podepsáno.
Zapsal : Václav Strupek

