Zápis z 3. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu ČR
konané dne 19.9.2013 v Modřicích – restaurace FINO CLUB
Přítomni: Jan Sonntag, Jiří Vyšín st., Libor Novotný, Zdeněk Kapička, Petr Pavlát, Dušan Bayer, Jaroslav
Ochoc Vladimír Šeliga,
Omluveni: Luděk Szostek, Zdeněk Beneš

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Zprávy předsedů sekcí o průběhu sezony 2013
3. Stav financí RCAČR
4. Žádosti o dotace na pořádání závodu a příspěvek na reprezentaci, výše odměn za umístění
5. Příspěvky pro sekce za poháry
6. Stížnost Karla Novotného
7. Doplatek zaniklé pojistky
8. Pohledávky Pavla Krylla

Ad. 1) Prezident RCAČR Jan Sonntag přivítal členy VV a zahájil schůzi seznámením s body
k projednávání.
Ad. 2) Předsedové sekcí ve zkratce shrnuli průběh letošní sezony:
LS Off road: v MČR zbývá odjet poslední závod, sezona bez problémů. Na ME pouze jeden zástupce
Petr Hartman – vybojoval 3.místo ve 2WD a 9.místo ve 4WD
IC On road: v MČR zbývá odjet poslední závod, který se nemohl z důvodu špatného počasí uskutečnit
v Trenčíně. Na ME B nebyl za ČR nikdo, na ME A bylo 5 zástupců.
1:8 Off road: odjety tři závody – poslední závod v Mostu s malou účastí, zbývají ještě tři: ve Skřípově a
dva v Dolním Bukovsku. Na ME A zaznamenal největší úspěch Martin Bayer, který vybojoval 3.místo.
Rally Electric: rovněž i v této sekci zbývá odjet poslední závod, v letošní sezoně slabší účast než
v loňském roce. V této sekci se závody ME nepořádají.
LS On road: zbývají 2 závody, pozitivní je nárůst počtu startujících na závodech MČR a výsledky
reprezentace.
Electric Buggy: zpráva předsedy sekce chybí z důvodu jeho nepřítomnosti. Titul Mistra Evropy ve
4WD vybojoval Martin Bayer
Electric Track: zpráva předsedy sekce chybí z důvodu jeho nepřítomnosti.
Další informace o výsledcích závodů MČR a výsledcích reprezentace jsou na webu RC Autoklubu.
Ad. 3) Na transparentním účtu je ke dni konání schůze VV zůstatek 132 tis. Kč, neuhrazena je pouze 1
faktura ve výši 600 Kč, která je ve splatnosti.
Ad. 4) Klub ARC Slavkov požádal v květnu o udělení dotace na pořádání závodů EFRA Grand Prix LS On
road a Astra Nitro Cross 2013 ve výši 20 tis. Kč na každý závod. Členové VV hlasováním zamítli
příspěvek na závod Astra Nitro Cross, který není závodem pod hlavičkou RCAČR, EFRA nebo IFMAR.
Na závod EFRA GP byl navržen členy VV a odsouhlasen příspěvek ve výši 15 tis Kč. Výsledek hlasování:
5 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Petr Hartman požádal v červenci VV o finanční podporu na financování účasti na ME. Tuto žádost VV

jednohlasně zamítl a následně vyvolal projednávání stanovení výše odměn za dosažené výsledky na
závodech ME. Po dlouhé diskuzi byla odsouhlasena odměna pro Martina Bayera ve výši 10 tis. Kč a
pro Petra Hartmana ve výši 5 tis. Kč. Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Petr Pavlát a
Dušan Bayer).
Ad. 5) Sekcím byly přiděleny finanční prostředky na pořízení pohárů za sezonu MČR:
- Electric Track
: 6.000,- Kč vč. DPH
- Electric Buggy
: 6.000,- Kč vč. DPH
- On Road IC
: 8.000,- Kč vč. DPH
- Off Road 1:8
: 8.000,- Kč vč. DPH
- LS On Road
: 9.000,- Kč vč. DPH
- LS Off Road
: 8.000,- Kč vč. DPH
- Rally Electric 1:10
: 7.000,- Kč vč. DPH
Celkem
: 52.000,- Kč vč. DPH. Výsledek hlasování: 6 pro.
Ad. 6) Prezident RCAČR seznámil členy VV se stížností Karla Novotného na vyhlášené výsledky dle
rozhodnutí rozhodčího závodu MČR 1:8E z 11.5.2013 v Horním Jelení. VV se seznámil s platnými
pravidly sekce, prodiskutoval varianty a nenašel jednoznačné řešení situace. Proto nařizuje
předsedovi sekce do 25.9.2013 doplnit mimořádným dodatkem pravidla pro 1:8E.
Ad. 7) Prezident RCAČR seznámil členy VV s rozsudkem, který nařizuje uhradit nedoplatek včetně
poplatků a úroků soudního řízení k pojistnému smlouvy Generali pojišťovny uzavřené v roce 2006 a
neuhrazené v roce 2011.
Ad. 8) Prezident RCAČR seznámil členy VV s rozsudkem soudu proti Pavlu Kryllovi na uznání dluhu v rozsudku je uvedeno, že má RC Autoklubu ČR uhradit dluh s 305.863,- Kč s příslušenstvím a úroky z
prodlení. Pavel Kryll žádný dluh nesplácí, možností je podání exekuce nebo prodeje pohledávky.

Termín a místo příštího jednání VV RCAČR bude upřesněn VV dostatečně včas e-mailem.

Zapsal: Vladimír Šeliga, sekretář RCAČR

