Zápis z 6. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky
konaného dne 17.8.2010 v Praze
Přítomni:
Pavel Kryll, Václav Strupek, Jan Sonntag, Radek Třešňák, Zdeněk Kapička, Miroslav
Jurenka, Luboš Kulhavý, Vladimír Šeliga, Drahoslav Hejtmánek, Vladimír Šulc
Program byl schválen v tomto znění:
1 - Neuhrazená faktura za licence a startovné EFRA pro RC sport Březí
2 - Neuhrazená faktura za licence a startovné EFRA pro FUNNYCARS
3 - Fakturace licence a startovné EFRA LS Off-Road
4 - Účetnictví 2007 a 2008
5 - Kontrola splnění úkolů ze zápisu ze dne 22.6.2010
6 - Dotace Astra Nitro Cross 2010
7 - Dotace Auto RC Slavkov ME LS TC a F1 2010
8 - Spořící účet RCAČR pro sbírku na pomoc poškozených povodněmi
1. Pro RC sport Březí bylo rozhodnuto fakturu č. 2010116 dobropisovat, omylem byla
chybně vystavena na licenci a startovné na ME 1:8 IC Buggy 2010
2. Fakturu vystavenou na FUNNYCARS na licence a startovné na ME 2010 upravit takto: Jan
Morávek - zaplatí startovné, licence se vrátí na EFRA, Jakub Plechač - licence se vrátí na
EFRA, startovné platí náhradník – původní fakturu tedy dobropisovat a vystavit novou na
startovné pro Jana Morávka
3. Pro dodatečně přihlášené na ME 2010 LS Off Road vystavit fakturu. Dále Výkonný výbor
rozhodl,vrátit platbu za licenci a startovné na ME LS pro Zbyňka Nowoka, který se nemohl
zúčastnit závodů ze zdravotních důvodů.
4. Prezident RCAČR, Pavel Kryll sdělil Výkonnému výboru, že účetnictví za rok 2007 a
2008 nestačil z časových důvodů vyzvednou a účetnictví je kompletně uložené u účetní
RCACR paní Fialové.
K bodu 5. týkajícího plnění úkolů se zápisu VV ze dne 22.6.2010 vznikla obsáhlá diskuze na
téma účetní uzávěrka za rok 2009 a zneužití pravomocí pro nakládání s finančními prostředky
RCACR.
V průběhu této diskuze podal pan Luboš Kulhavý, předseda revizní komise RCACR ,
k rukám presidenta RCACR pana Krylla rezignaci na svojí funkci.
V další části projednávání bodu 5. bylo konstatováno, že president pan Pavel Kryll nesplnil
žádný z úkolů daných tímto zápisem. Pavel Kryll pověřil pana Václava Strupka vykonáváním
funkce zastupujícího presidenta RCACR do konání Valné hromady RCACR a podal k rukám
VV RCACR svojí rezignaci na funkci presidenta RCACR s okamžitou platností.
VV RCACR rezignaci přijal a jednohlasně pověřil pana Václava Strupka vykonáváním
funkce zastupujícího presidenta RCACR do konání Valné hromady RCACR.
Veškeré dokumenty , účetní doklady a práva k vedení chodu RCACR budou předány Pavlem
Kryllem v průběhu 25.8.2010 zástupcům VV panu V.Strupkovi a R.Třešňákovi. Za
přítomnosti obou zástupců VV bude změněna smlouva s bankou a na účet bude složená
veškerá hotovost z pokladny RCACR.
Výkonný výbor ukládá zastupujícímu prezidentovi panu Václavu Strupkovi zajištění
zpracování mimořádné účetní uzávěrky za rok 2010 ke dni 17.8.2010 a následný nezávislý
audit účetnictví od roku 2007.
Po ukončení tohoto bodu vedl jednání VV pan Václav Strupek.
6. Výkonný výbor schválil dotaci pro ARC Slavkov za uspořádání mezinárodního závodu
ASTRA 2010 po doložení splnění prezentačních povinností ve výši 10.000,- Kč

7. Výkonný výbor schválil dotaci pro ARC Slavkov ve výši 20.000,- Kč na každý závod ME,
který tento klub pořádal.
Zároveň vyslovil poděkování klubu za vzorně připravené závody, které dle ohlasu
zahraničních účastníků měly mimořádnou úroveň.
9. RCAČR vytvořil podúčet v bance vedený pod číslem 2312095028/5500 pro potřeby sbírky
konané na pomoc ALS Racing. Po ukončení sbírky bude tento účet zrušen.
Další schůze Výkonného výboru RCACR se koná dne 7.9.2010 v 15:00 hod. v Praze /
restaurace Mondeo/.
Zapsal: Pavel Kryll a Václav Strupek
V Praze dne 17.8.2010

