Zápis z 4. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 25.5.2010
Dne 25.5.2010 Praha – restaurace Mondeo
Přítomni: Pavel Kryll, Václav Strupek, Jan Sonntag, Radek Třešňák, Zdeněk Kapička, Miroslav Jurenka,
Luboš Kulhavý, Vladimír Šeliga, Drahoslav Hejtmánek, Vladimír Šulc,
Program byl schválen v tomto znění:
-

Předseda sekce LARGE SCALE On Road
Webové stránky RCAČR
Účast - plné moce VH RCAČR
Pojmenování seriálu MČR
Dotace Auto RC Slavkov¨
Kontrola zprávy o hospodaření
Diskuse - Přidružené členství

1.Předseda sekce LARGE SCALE On Road Ing. Tomáš Dospíšil rezignoval na funkci předsedy sekce.
Odborná komise sekce navrhla a odstupující předseda doporučil jako zastupujícího předsedu do Valné
hromady 2010 pana Vladimíra Šeligu. Ten funkci přijal a bude do Valné hromady RCAČR 2010 tuto
vykonávat.
2.Intenzivně se pracuje na nových stránkách RC Autoklubu. Pan Šeliga s panem Hejtmánkem zpracují
manuál pro snadné ovládání webu. Nové stránky budou aktualizovat a doplňovat pozvánkami, výsledky a
aktualitami pro dění v sekci jen jejich předsedové. Veškeré ponuky nyní proto směřujte pouze na předsedy
svých sekcí. Společnosti E-Vision byl dán pokyn ke spuštění a nové stránky by měly naběhnout cca do
týdne. Jednohlasně schváleno
3. Na základě rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 23.3.2010 zpracoval pan Kryll znění nového bodu
stanov RCAČR ohledně užití plných mocí na Valné hromadě. Výkonný výbor schválil tento bod v tomto
znění:
„Bod. 7.14. Pokud se klubem navržený delegát (zástupce) nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit Valné
hromady, může svůj hlas předat plnou mocí dalšímu zástupci ze svého klubu a ten je oprávněn v plném
rozsahu hlasovat za něj. Toto předání lze však uskutečnit pouze v rámci vlastního klubu, nelze dát plnou
moc členovi jiného klubu. Z toho následně plyne, že u klubu s jedním kandidátem, který se Valné hromady
nezúčastní jeho hlas bez náhrady zaniká. Tímto opatřením se tak zabraňuje kumulováním hlasů - plných
mocí u jediného delegáta.“
Takto bude předložen Valné hromadě RC Autoklubu ke schválení.
4. Na návrh předsedy sekce Electric Buggy pana Vladimíra Šulce bylo rozhodnuto vytvořit jednotné značení
závodů MČR, tak aby nedocházelo k záměně získaného titulu s jinými seriály. Název mistrovství rádiem
řízených modelů by se měl tak stát jakousi značkou. Závody budou značené dle tohoto vzoru:
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MČR RCAČR 2010 - zde bude uvedeno jméno sekce, např. MČR RCAČR 2010 - Electric Buggy, věková
kategorie bude uvedena takto: MČR RCAČR 2010 - Electric Buggy - Junior, nebo MČR RCAČR 2010 Electric Buggy - 40+. Pokud je mistrovství rozděleno na „A“ a „B“ bude značeno takto: MČR RCAČR
2010 - A - 1:8 IC Buggy, v případě věkových kategorií pak takto: MČR RCAČR 2010 - A - 1:8 IC Buggy Junior. Tímto rozhodnutím toto označení vstupuje v okamžitou platnost pro následné značení závodů MČR
na všech pozvánkách, pohárech a dalších materiálech týkajících se závodů MČR. Od sezóny 2011 bude toto
uvedeno v pravidlech RCAČR. Jednohlasně schváleno
5. Auto RC Slavkov požádal Výkonný výbor o dotaci na proběhnuvší mezinárodní závod Astra Nitro Cross
a na chystající se závody ME LARGE SCALE On Road a ME LARGE SCALE F1 jejichž je pořadatelem.
Vzhledem ke zvýšeným nákladům, které se očekávají v této sezóně (poplatky EFRA), předloží nejprve
předsedové sekcí předkládané výdaje pro sezónu 2010. O dotaci rozhodne Výkonný výbor na příští schůzi.
Jednohlasně schváleno
6. Výkonný výbor požádal předsedu revizní komise, pana Luboše Kulhavého o kontrolu zprávy o
hospodaření, předložené Valné hromadě 2009. Předseda revizní komise převezme podklady tak, aby byl
schopen podat zprávu Výkonnému výboru na následující schůzi. Jednohlasně schváleno
7. V diskusi bylo zadán úkol ke zpracování do příští schůze VV. Úkol se týká vytvoření přidruženého
členství, popřípadě jednorázové licence. Toto by mělo za účel umožnit zájemci zúčastnit se závodu MČR
v místě jeho bydliště, popřípadě pak podpory rozvoje mládeže a tak zvaných „neefrových“ kategorií.
Výkonný výbor zpracuje návrhy do bodu stanov, které se následně přednesou ke schválení Valné hromadě
2010.

Další schůze Výkonného výboru se koná 22.6.2010 v 15:00

Zapsal: Pavel Kryll

V Praze dne 25.5.2010
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