Zápis z 8. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 25.9.2006
Dne 25.9.2006 restaurace Mondeo - začátek 16:00

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

Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hospodářský rok
registrace v ČSTV
smlouva o spolupráci - navázání na podpis Antidopingové charty
tabulky výsledků závodů
kontrola dle zápisu ze 7. schůze Výkonného výboru dne 21.8.2006
Jednání EFRA – listopad 2006
Měřící zařízení AMB
Diskuse

1. Prezident RCAČR, Pavel Kryll navrhl změnu ve vedení účetnictví RCAČR a to tak, že dojde ke
změně účtování z kalendářního roku na hospodářský. Účetní období RCAČR tak bude začínat vždy
1.11. a končit 30.10. Následně pak bude možné předložit Valné hromadě konečnou a kompletní
účetní zprávu (daňové přiznání) za uplynulé období. Letoší rok bude ještě ukončen účetním obdobím
kalendářní rok, protože změnu je třeba nahlásit příslušnému finančnímu úřadu s předstihem tří
měsíců. Jednohlasně odsouhlaseno.
2. Výkonný výbor, z pověření Valné hromady konané na podzim roku 2005 podal žádost k registraci
v ČSTV – statut přidružený člen. Tato byla Výkonným výborem ČSTV na jeho schůzi dne
14.9.2006 zamítnuta. Výkonný výbor RCAČR vzal na vědomí.
3. Vzhledem k tomu, že Výkonný výbor vyvíjí neustále aktivity směrem ke zviditelnění a zvyšování
kreditu RCAČR, došlo k jednání s Antidopingovým výborem České republiky (ADV ČR). Při
jednání s ředitelem ADV ČR, bylo zjištěno, že za RCAČR podepsal přístup Antidopingové chartě již
v roce 1993 tehdejší prezident p.Krása. Díky tomu, že ADV ČR, změnil právní formu, bude
v nejbližších dnech podepsána forma o spolupráci mezi RCAČR a ADV ČR. Jednohlasně
odsouhlaseno.
4. Výkonný výbor rozhodl, že předsedové jednotlivých sekcí vytvoří jednotné tabulky pro výsledky
závodů a to takto: Každá sekce bude mít svou vlastní tabulku pro průběžné pořadí, kterou bude po
každém závodě doplňovat předseda sekce. Každá sekce bude mít tabulku na výsledky jednotlivých
závodů seriálu MČR, ze které musí být patrný průběh jednotlivého závodu a pořadí po závodě.
Tabulku vyplňuje buď předseda sekce nebo pořadatel závodu. Tabulky s výsledky musí být vždy do
96 hodin po závodě k dispozici na internetových stránkách RCAČR. Vzhled jednotlivých tabulek je
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5.

6.

7.

8.

zcela v režii příslušné sekce. Tabulky musí být připraveny pro sezónu 2007 Jednohlasně
odsouhlaseno.
Byla provedena kontrola dle zápisu z minulé schůze Výkonného výboru. K bodu č.1, Oddíl
Dokumenty ke stažení byl vytvořen a je k dispozici na stránkách RCAČR. K bodu č.3, Výkonný
výbor schválil bez výhrad novou verzi Stanov RCAČR a tato bude předložena k připomínkám
klubům a ke schválení na Valné hromadě RCAČR 2006. K bodu č.5 diskuse, a) pan Kapička
připravil k převzetí trička pro předsedu sekce LARGE SCALE, vzhledem k jeho nemoci a tím
neúčasti na schůzi VV nedošlo k předání. b) na změně přihlášek se v současné době pracuje se
správcem stránek, panem Karlíkem c) v situace s neuhrazenými fakturami došlo k mírnému zlepšení.
Jestliže nedojde ke kompletní úhradě ani do příští schůze Výkonného výboru, bude dlužníkům
rozeslána soudní upomínka, a na rok 2007 pozastaveno členství v RCAČR se všemi důsledky.
Jednohlasně odsouhlaseno.
Výkonným výborem bylo rozhodnuto, že se jednání EFRA v listopadu 2006 za RCAČR zúčastní
pan Václav Strupek a pan Martin Kubička. RCAČR se bude podílet na cestovních nákladech.
Jednohlasně odsouhlaseno.
Byl ukončen prodej starého měřícího zařízení v majetku RCAČR. Bylo prodáno klubu RC JK Cars
team Skřípov za 15.000,- Kč. Faktura na tuto částku byla vystavena a zaslána. Jednohlasně
odsouhlaseno.
V diskusi bylo rozhodnuto, že bude vytvořena směrnice č.5 Závod MČR, která bude řešit, jakou
specifikaci má mít a co musí splňovat závod, aby mohl být prohlášen jako závod seriálu MČR.
Předseda sekce Elektric Track, pan Václav Strupek vznesl požadavek schválený OK na výjimku pro
tuto sekci v otázce úhrady licencí pro závody MČR. OK doporučuje vybírat vyšší startovné ,
např.300.- Kč a z tohoto startovného zasílat 100.-Kč za jezdce na RCACR. Zdůvodnění, odpadly by
vložené závody OPEN - všichni by jezdili závod MČR a vybralo by se podstatně více peněz ve
prospěch RCACR. Výkonný výbor mimo pana Strupka toto nepodpořil, protože by odpadla
jednotnost podmínek prosazovaná do budoucna ve všech sekcích. V ostatních bodech - po
projednání doporučil výkonný výbor Odborné komisi sekce Elektric track zajistit již v letošní halové
sezóně oficiální MČR pro kategorii ON-road 1:18. Předseda sekce projedná v Odborné komisi při
přípravě pravidel.

Další schůze Výkonného výboru se koná 30.10.2006 v 16:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal dne 25.9.2006 Pavel Kryll
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