Zápis z 8. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu ČR
konané dne 9.12.2011 v Praze – hotel DUO
Přítomni: Václav Strupek, Miroslav Jurenka, Petr Pavlát, Jan Sonntag, Dušan Bayer, Radek Třešňák,
Ivo Gombík, Vladimír Šeliga
Omluven: Vladimír Šulc, Drahoš Hejtmánek
Neomluven: Jan Blahovský
Program:
1. Kontrola úkolů a zápisu z minulého jednání
2. Příprava Valné hromady RCAČR
3. Různé

Ad. 1)
a) President RCAČR předložil podanou žalobu k občansko-právnímu soudu na p.Krylla. Zároveň
předložil ke schválení Fa právního zastoupení v kauze Kryll od Mgr. Davida Strupka na částku 16.320.Kč. VV odsouhlasil úhradu s tím, že president projedná odklad splatnosti na konec ledna 2012.
b) President RCAČR informoval o jednání s RCA Praha, RCA Trutnov a RC Divoké Jelení. RCA Praha
poslal dopis s omluvou na neúčast na jednání VH a zároveň ujištění o připojení se k žalobě proti panu
Kryllovi. V dopise jmenoval dva svědky předání peněz.
c) President projednal odklad úhrady FA za účetní uzávěrku s paní Fialovou do 28.2.2012.
Ad. 2) Bude nutné oproti programu na pozvánce na VH projednat následující změny. Zpráva
mandátové komise musí být zařazena před volbu presidenta. Rozšířit program VH o bod – projednání
návrhů na úpravu stanov.
Problém bude určitě v projednání poplatků za licence na rok 2012. Diskuze se točila okolo návrhu
Petra Pavláta a studie, kterou vypracoval Zdeněk Beneš, kandidát na předsedu sekce 1/10 ET. Diskuze
však musela být přerušena s jednoduchým závěrem. Je nutné VH přesvědčit o tom, že o výši poplatků
za licence musí rozhodovat nový VV.
President RCAČR informoval přítomné o stavu přihlášek a navrhovaných kandidátů ze strany klubů.
Seznámil přítomné i s omluvnými dopisy RC klubů, kteří se z různých důvodů VH nezúčastní. VV má za
to, že i tato otázka by se měla na jednání VH projednat. Je nutné, aby jednání VH získalo takovou
prestiž, že kluby budou mít zájem se jednání zúčastnit a ne třeba pořádat ve stejném termínu závody.
V průběhu jednání byl předložen požadavek od p.Szostka z RCC Ostrava / oficiálně omluvený klub/ o
možnost zúčastnit se jako delegát VH. Po projednání tohoto požadavku a několika telefonátech VV
rozhodl, že ve smyslu stanov není možná účast klubu RCC Ostrava. Panu Szostkovi bylo sděleno, že se
může VH zúčastnit jako host.
Byl v krátkosti projednán i rozsah návrhu úpravy stanov RCAČR. Tento bod ale bude projednávat již
nově zvolený president RCAČR.
Ad. 3) Různé
Byla projednána otázka statutárního charakteru ve věci, zda RC kluby musí, nebo nemusí mít vlastní
IČ. VV doporučí nově zvolenému VV projednat tuto problematiku co nejrychleji. Zároveň doporučuje
řešení, aby kluby si zajistili do 30 dnů vlastní IČ.
VV projednal žádost RC Divoké Jelení na dotaci IR EFRA , který se konal v květnu 2011. I přes
problémy s dokazováním zda klub zaslal oficiální žádost před závodem se VV rozhodl, že novému VV

bude doporučeno žádost uznat a dotaci poskytnout pouze za předpokladu úhrady FA, kterou klub
zatím neuhradil. Dle informace by měla být FA ve výši 5.000,- Kč uhrazena zítra před VH.
VV odsouhlasil pravidlo, které by mělo být začleněno do nových stanov. V případě, že člen RCAČR
není navržen od RC klubu jako delegát, nemůže se jednání VH zúčastnit.
Závěrem president RCAČR poděkoval členům VV za spolupráci v minulém období a popřál jim hodně
pevných nervů do dalšího volebního období a hlavně vyřešení současných ekonomických problémů.

Zapsal: Václav Strupek, president RCAČR

