Zápis z 4. schůze Výkonného výboru RC autoklubu České republiky dne 29.5.2006
Dne 29.5.2006 restaurace Mondeo - začátek 16:30
Přítomni : Pavel Kryll, Václav Strupek, Vladimír Muff, Karel Neuberger, Zdeněk Kapička,
Radek Třešňák, Martin Kubička, Miroslav Jurenka,
Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ukončení výběrového řízení na hlavního partnera RC AČR
Měřící zařízení (AMB) v majetku RC AČR - prodej
Zpráva pana Strupka ohledně doplnění AMB - plná provozuschopnost
Schválení pravidel sekce 1: 8 IC BUGGY
Vytvoření pravidel pro směrnice
Schválení směrnic
Zpráva Revizní komise
Diskuse

1. Prezident RC AČR ukončil výběrové řízení na hlavního partnera RC AČR. Přihlásila se jediná firma,
Hobbyteam, spol s r.o. s nabídkou ročního příspěvku na chod RC AČR ve výši 12.500,- Kč. RC AČR
poskytne dle dohody firmě Hobbyteam spol s r.o. reklamní prostor na internetových stránkách RC AČR
a na závodech seriálu MČR. Podklady pro reklamu a náklady na jejich zhotovení hradí firma Hobbytem
spol s r.o. Výkonný výbor připraví smlouvu o spolupráci s platností do 31.3.2007. Jednohlasně
odsouhlaseno.
2. Staré měřící zařízení zatím nebylo prodáno. Nabídka k jeho odprodeji je stále v platnosti. Vzhledem
k tomu, že nizozemský výrobce měřícího zařízení, firma AMB nabídla za určitých podmínek odkup
starého měření na protiúčet bude po jednání s AMB určena minimální cena za měřící zařízení v majetku
RC AČR. Ta bude v nejbližších dnech zveřejněna a nabídka k prodeji bude o tuto částku doplněna.
Jednohlasně odsouhlaseno.
3. Dle rozhodnutí Výkonného výboru dne 24.4.2006 pan Strupek učinil objednávku u firmy AMB a
v současné době jsou „na cestě“ součásti ke kompletnímu doplnění zálohového měření pro potřeby RC
AČR, tak aby v případě potřeby bylo možno s ním „odjet“ závod MČR. Jednohlasně odsouhlaseno.
4. Předseda sekce 1:8 IC BUGGY pan Kapička předložil ke schválení pravidla na sezónu 2006. Pozdní
termín předložení pravidel byl z důvodů vysokého nárůstu jezdců oproti sezóně 2005 a byl schválen
Odbornou komisí. Výkonný výbor pravidle sekce 1:8 IC BUGGY schválil. Jednohlasně
odsouhlaseno.
5. Výkonný výbor rozhodl o vytvoření směrnic pro řešení organizačních problémů, vedení závodů a
jiných nastalých situací jež neřeší stanovy RC AČR nebo pravidla závodů. Směrnice je pro členskou
základnu závazná a v případě kolizí s pravidly má navrch směrnice výkonného výboru RC AČR.
Směrnice budou označeny číslem a názvem, budou zasílány předsedům klubů a po vytvoření prostoru
zveřejněny na internetových stránkách. Jednohlasně odsouhlaseno.
6. Výkonný výbor schválil směrnici č.2 POPLATKY - KOMU A CO a č.3 LICENCE. Směrnice budou
rozeslány klubům a vstupují v platnost dnem 1.6.2006. Na závodech pořádaných o víkendu 3. a
4.6.2006 žádáme o toleranci pořadatelů ve směrnici č.3 LICENCE v bodu č.9. Jednohlasně
odsouhlaseno.
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7. V reakci na stížnost pana Kapičky vznesené na jednání Výkonného výboru dne 24.4.2006, Revizní
komise rozhodla, že na základě stanov RCAČR není povinna kontrolovat chod jednotlivých sekcí, ale
kontroluje pouze chod RCAČR jako celku. Žádost pana Kapičky k prošetření zamítla, s tím že toto je
plně v kompetenci Odborné komise sekce RALLY SCALE. Doporučila však sekci a její Odborné
komisi doplnění pravidel. Odsouhlaseno, pan Kapička ze zdržel hlasování.
8. V diskusi byli vyzváni členové Výkonného výboru k přípravě dalších podnětů a připomínek pro
doplnění stanov (jejich změna by měla být odsouhlasena Valnou hromadou na podzim roku 2006). Dále
Výkonný výbor RCAČR rozhodl, že klub pořádající závod statutu MČR je povinen vyvěsit reklamní
plakát RCAČR a reklamní plakát hlavního partnera RCAČR. Dále na všech pozvánkách a propozicích
pro závody seriálu MČR musí být logo RCAČR a logo hlavního partnera RCAČR. Logo bude
rozesláno na kluby elektronickou poštou. Na reklamní plachty se kluby budou informovat u předsedů
sekcí. Jednohlasně odsouhlaseno.

Další schůze Výkonného výboru se koná 12.6.2006 v 16:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal dne 29.5.2006 Pavel Kryll
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