Zápis z 9. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 30.10.2006
Dne 30.10.2006 restaurace Mondeo - začátek 16:10

Přítomni : Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, Vladimír Muff, Václav Strupek, Radek Třešňák
Omluveni : Martin Kubička, Miroslav Jurenka
Neomluveni : Karel Neuberger
Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :

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

pravidla sekce electric track MČR zima 06/07
program VH
směrnice č.5 Závod MČR
neuhrazené faktury - doplatky registrací a licencí od předsedů sekcí
licence rozhodčí „A“, pan Blahovský a pan Svoboda
kontrola dle zápisu z 25.9.2006
Diskuse:

1. Výkonný výbor schválil pravidla MČR sekce electric track na zimní halovou sezónu 2006/2007
závodů. Jednohlasně odsouhlaseno.
2. Valná hromada RC Autoklubu České republiky se koná 2.12.2006 od 10:00 v Praze 9, Učňovská 1.
Výkonný výbor rozešle pozvánky a přihlášky pro delegáty Valné hromady. Výkonný výbor
odsouhlasil program Valné hromady v tomto znění: Zahájení VH a uvítání delegátů
Volba mandátové komise
Volba návrhové komise
Zpráva předsedů sekcí
Zpráva prezidenta RCAČR
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní komise
Schválení nových stanov RCAČR
Diskuse
Zpráva mandátové komise
Zpráva návrhové komise
Návrh usnesení
Odhlasování místa konání příští VH
Závěr
Jednohlasně odsouhlaseno.
3. Výkonný výbor schválil Směrnici č.5. Závod MČR. Směrnice určuje podmínky, za jakých je možno
pořádat závod MČR. Směrnice bude rozeslána klubům a bude ke stažení na www.rcacr.cz.
Jednohlasně odsouhlaseno.
4. Vzhledem ke stále trvajícím problémům s neuhrazenými fakturami ze strany členů a klubů RC AČR,
kteří dluží do pokladny RCAČR částku ve výši 52.073,- Kč Výkonný výbor rozhodl takto, budou
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rozeslány upomínky s kopiemi dlužných faktur se 14ti denní splatností. Kdo v této době neuhradí
dlužné částky, nebo nevstoupí v jednání s Výkonným výborem RC AČR bude zveřejněn na
stránkách RCAČR a bude mu pozastaveno členství v RC AČR do vyřešení případu.
Předsedové sekcí dají rovněž do příští schůze Výkonného výboru do pořádku platby za registrace a
licence jezdců. Jednohlasně odsouhlaseno.
5. RCA DDM Trutnov podal žádost o licenci rozhodčí kategorie „A“ o to o své členy pan Jana
Blahovského a pana Jiřího Svobodu. Výkonný výbor schválil licenci „A“rozhodčího u pana
Blahovského. Pan Jiří Svoboda byl jako rozhodčí kategorie „A“ Výkonným výborem zamítnut.
Jednohlasně odsouhlaseno.
6. Výkonný výbor provedl kontrolu plnění dle zápisu z 8. schůze VV ze dne 25.9.2006. Smlouva o
spolupráci s Antidopingovým výborem ČR je připravena k podpisu na 2.11.2006. Pan Strupek dodal
napájení pro měřící zařízení AMB. V současné době tedy RCAČR disponuje kompletním záložním
měřícím zařízením pro potřeby závodů MČR. V případě potřeby se obracejte na pana Kapičku u
něhož je v úschově. Jednohlasně odsouhlaseno.
7. V diskusi předsedové sekcí navzájem zhodnotili proběhnuvší sezónu a navzájem si sdělili zkušenosti
a úroveň pořadatelů jednotlivých závodů seriálů MČR.

Další schůze Výkonného výboru se koná u příležitosti mezinárodního závodu EFRA Praha GP v Brandýse
nad Labem, v pátek 17.11.2006 od 18ti hodin.

Zapsal dne 30.10.2006 Pavel Kryll
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