Zápis z 11. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 2.12.2006
Dne 2.12.2006 SOU Učňovská 1, Praha 9. Začátek 9:00

Přítomni : Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, Vladimír Muff, Václav Strupek, Miroslav Jurenka, Radek Třešňák,
Martin Kubička
Omluven: Karel Neuberger
Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1.
2.
3.
4.

neuhrazené faktury - doplatky registrací a licencí od předsedů sekcí
registrace JK Cars team
registrace MK Veselí nad Lužnicí
Diskuse:

1. V případě neuhrazených faktur vydaných RC Autoklubem ČR se má situace takto, jediným kdo do
současné doby neuhradil dlužnou částku a ani nevstoupil do jednání s předsedou sekce nebo
výkonným výborem RCAČR je člen RC Car Ostrava, pan Jiří Adámek. Výkonný výbor mu tímto
pozastavuje členství v RCAČR. Pan Adámek do doby uhrazení nesmí být registrovaným členem
RCAČR a nesmí dostat licenci RCAČR a následně se nesmí zúčastnit žádného závodu seriálu MČR.
Výkonný výbor doporučuje RC Car Ostrava vyloučení pana Adámka ze svých řad. Budoucí
opětovný vstup pana Adámka zpět do RCAČR bude řešit a smí povolit v tomto případě pouze
Výkonný výbor RCAČR na zvláštní žádost. Dlužná faktura bude předána k dalším krokům právní
firmě k soudnímu vymáhání. Jednohlasně odsouhlaseno.
2. Výkonný výbor schválil registraci nového klubu, JK Cars team. Registrace byla doporučena,
vzhledem ke konci sezóny 2006 od ledna 2007. Žádost o pořádání závodu MČR bude předána
předsedovi sekce (Odborné komise). Jednohlasně odsouhlaseno.
3. Výkonný výbor schválil registraci nového klubu, MK Veselí nad Lužnicí. Registrace byla
doporučena, vzhledem ke konci sezóny 2006 od ledna 2007. Žádost o pořádání závodu MČR bude
předána předsedovi sekce (Odborné komise). Jednohlasně odsouhlaseno.
4. Výkonný výbor zjistil na prvním podniku MČR sekce Electric track kolizi se směrnicí č.4 a č.5.
Předseda sekce pan Strupek sjedná nápravu a o tak, že na ostatních závodech MČR budou vždy
v pozvánkách jmenováni jednotlivý funkcionáři závodu. Dále uděluje Výkonný výbor napomenutí
RC klubu RC auto Kolín. Tento registrovaný klub pořádal závod v měřítku kategorie Electric track
v den pořádání závodu MČR této kategorie. Výkonný výbor to považuje za provinění proti dobrým
mravům. Jednohlasně odsouhlaseno.

Další schůze Výkonného výboru se koná 19.12.2006 od 17ti hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 2.12.2006 Pavel Kryll
RC Autoklub České republiky
V Olšinách 1125/56
100 00 PRAHA 10
IČO : 44473575
č.účtu 2312095001/2400
www.rcacr.cz

