Zápis ze 7. schůze Výkonného výboru RC autoklubu České republiky dne 21.8.2006
Dne 21.8.2006 restaurace Mondeo - začátek 16:30

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

Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1.
2.
3.
4.

vytvoření oddělení na stránkách RCAČR „Dokumenty ke stažení“
změna termínu konání Valné hromady
příspěvky do stanov RCAČR
diskuse - dorozdělení reprezentačních triček
- přihlášky na závody seriálu MČR
- neuhrazené faktury členů RCAČR

1. Na návrh pana Krylla a pana Jurenky bylo rozhodnuto vytvořit na internetových stránkách RCAČR
oddíl nazvaný „Dokumenty ke stažení“, kde budou pro členy RCAČR připraveny dokumenty a
formuláře potřebné pro chod klubu, např.: hlášení rozhodčího po závodě, registrační list klubu,
žádost o členství atd. Jednohlasně odsouhlaseno.
2. Výkonný výbor rozhodl o změně termínu konání Valné hromady konané na podzim roku 2006.
Bohužel, došlo ke konfliktu termínu. RC Lestr Models Racing Team pořádá ve spolupráci s RCAČR
závod GP EFRA Praha s velkou účastí jak zahraničních, tak i našich jezdců. Bohužel plánovaný
termín byl ze strany majitele haly zrušen a jediným náhradním termínem byl plánovaný termín VH.
Výkonný výbor proto rozhodl pro upřednostnění GP EFRA Praha vzhledem k prestiži jak České
republiky tak i RC Autoklubu ČR. Věříme proto v pochopení a shovívavost členské základny
RCAČR. Valná hromada se bude konat dne 2.12.2006 v 10:00. Prosíme kluby o zachování tohoto
termínu při plánování závodů v zimní sezóně. Jednohlasně odsouhlaseno.
3. Pan Strupek předložil doplnění do stanov RCAČR. Pan Kryll připomínky zapracuje, pak bude
pracovní verze předána právní firmě k posouzení platnosti. Poté budou stanovy rozeslány na kluby
tak, aby mohlo dojít ke schválení stanov na Valné hromadě RCAČR konané 2.12.2006 Jednohlasně
odsouhlaseno.
4.
a) Pan Kapička provedl inventarizaci reprezentačních triček. Dosud nevyzvednutá trika
objednaná sekcí LARGE SCALE budou předána předsedovi sekce k předání jednotlivým
jezdcům. Po převzetí a rozdělení podá předseda sekce LARGE SCALE pan Martin
Kubička vyúčtovací zprávu Výkonnému výboru. Jednohlasně odsouhlaseno.
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b) Pan Kapička požádal o změnu systému tvorby a evidence přihlášek na stránkách RCAČR
tak, aby byla v dané sekci vždy aktuální startovní listina na aktuální závod. Požadavek bude
předán správci stránek, firmě Kobranet a panu Karlíkovi. Jednohlasně odsouhlaseno.
c) Na základě výpisu neuhrazených faktur bylo zjištěno, že k 21.8.2006 dluží členové RCAČR
klubové pokladně 60.385,80 Kč. Jména dlužníků budou předána předsedům jednotlivých
sekcí ke zjednání nápravy. Dalším krokem bude vypsání upomínek, zveřejnění jednotlivých
dlužníků na stránkách RCAČR a následně pozastavení činnosti v RCAČR. Jednohlasně
odsouhlaseno.

Další schůze Výkonného výboru se koná 18.9.2006 v 16:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal dne 21.8.2006 Pavel Kryll
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