Zápis z 2. schůze Výkonného výboru RC autoklubu České republiky dne 20.2.2006
Dne 20.2.2006 restaurace Mondeo - začátek 15:25

Přítomni : Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, Martin Kubička, Radek Třešňák, Václav Strupek, Miroslav
Jurenka
Omluveni : Vladimír Muff
Neomluveni : Karel Neuberger

Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1. Stížnost RC autodromu Chuchle, předseda klubu p.Roman Zweifelhofer
2. Odborné komise, předání seznamu členů Výkonnému výboru, zápisy
3. Kalendář – konečná varianta termínů závodů seriálu MČR
4. Pojistka – dořešení pojištění licencí RC AČR
5. Výběrové řízení pro Hlavního partnera RC AČR
6. Schválení pravidel sekcí pro závody seriálu MČR
7. Registrace RC AČR v ČSTV, žádost o dotaci u MŠ
8. Kontrola plnění úkolů dle zápisu Výkonného výboru z 24.1.2006
9. Diskuse - termín příští schůze Výkonného výboru
- dořešení financování měřícího zařízení (leasing p.Kapička)
- žádost pana Jurenky o spolupráci při pořádání závodu v Lanškrouně

1. Vzhledem k časové posloupnosti byla stížnost na Technická pravidla pana Zweifelhofera (RC
autodrom Chuchle) projednána již na schůzce odborné komise sekce E 1:10 Track která se konala
dne 17.2. v Prostějově. Odborná komise stížnost vyřešila a Výkonný výbor rozhodnutí Odborné
komise schválil a respektuje. Pan Zweifelhofer (RC autodrom Chuchle) bude písemně vyrozuměn.
Jednohlasně odsouhlaseno.
2. Všichni předsedové sekcí předali seznam Odborných komisí. Odborné komise sekcí, které se již
sešli k jednání předali Výkonnému výboru zápisy ze schůze.
3. Výkonný výbor obdržel od všech sekcí termíny závodů seriálu MČR. Pan Pavel Kryll data zpracuje
a v nejbližších dnech bude na webových stránkách vyvěšen kompletní kalendář na sezónu 2006.
Jednohlasně odsouhlaseno.
4. Byla předložena nabídka pojišťovny Generali na pojištění závodů pořádaných RC AČR. Limit
pojistného plnění 1.000.000,- Kč, spoluúčast 1000,- Kč, roční pojistné 5300,- Kč. Z pojištění jsou
kryty škody na zdraví, životě, případně na věci ke kterým dojde v průběhu závodu.
Z pojištění jsou vyloučeny škody vzniklé na modelech při vzájemném střetu. Pan Strupek zařídí
schůzku k podepsání smlouvy do 14ti dnů. Výkonný výbor pověřuje prezidenta RC AČR
k podpisu této smlouvy. Pro - čtyři členové Výkonného výboru. Pan Kapička se zdržel
hlasování.
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5. Pan Strupek předložil návrh výběrového řízení na Hlavního partnera RC AČR, návrh byl přijat a
bude uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách RC AČR. Jednohlasně
odsouhlaseno.
6. Výkonný výbor schválil Odbornou komisí připravená a schválená pravidla sekce E 1:10 BUGGY na
rok 2006. Jednohlasně odsouhlaseno.
7. Pan Kryll připraví a zašle Výkonnému výboru ČSTV žádost o registraci na status „přidružený člen“
u ČSTV v nejbližším možném termínu. Pan Kryll a pan Strupek připraví podklady pro žádost o
dotaci na reprezentaci na MŠ. Jednohlasně odsouhlaseno.
8. Byla provedena kontrola zadaných úkolů dle zápisu z 24.1.2006. Fakturu na příspěvek za předepsané
pneumatiky řeší Odborná komise sekce E 1:10 Track. Po konečném vyřešní problému vyrozumí
Výkonný výbor. Pan Kryll zařídil nový transparentní účet u eBanky. Číslo účtu a návod jak do něj
nahlédnout obdrží předsedové registrovaných RC klubů v nejbližších dnech. Pokladník RC
Autoklubu České republiky bude vyzván k provedení převodu peněz ze stávajícího účtu a následně
k jeho zrušení. Pan Kryll připravil novou anketu – ta je v současné době již na webových stránkách
RC AČR k nahlédnutí. Odborné komise a možnosti dotací viz bod 2 a 7 jednání Výkonného výboru.
9. diskuse – pan Jurenka požádal o spolupráci na propagaci halového závodu buggy v Lanškrouně.
Výkonný výbor propagaci na webových stránkách odsouhlasil s podmínkou, že bude zajištěna na
závodě propagace RC AČR. Byly předány výsledky zimního seriálu MČR sekce E 1:10 Track.
Měření závodů RC AČR, panem Kapičkou oslovená firma není schopna zajistit leasingové
financování měření. Pan Strupek byl pověřen připravením rozboru kompletního hardwaru a softwaru
potřebného k měření závodů, včetně dalších možností financování a to do10.3.2006.

Další schůze Výkonného výboru se koná 24.4.2006 v 15:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal dne 20.2.2006 Pavel Kryll
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