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Zápis ze 3. schůze - e-mailové konfery výboru KO CZ, která se konala 22. - 25. 09. 2018 

 

Obesláni: Kracíková, Polická, Barošová, Richterová, Štolová, Gabrielová, Krátká 

Zúčastnili se: Kracíková, Polická, Barošová, Richterová, Štolová, Krátká 

 

Program: 

1) Aktualizace zápisu do spolkového rejstříku 

2) Jednání s fa Renault - info 

3) Dodatečný příspěvek na cestu pro repre 2018 

 

1) Po problémech se zápisem do spolkového rejstříku, kdy byl během léta 2x vrácen s tím, byl zápis 

pozastaven a na doporučení právníka předkládáme nově souhlasy se zápisem do rejstříku ideálně 

všech členů výboru a RK, minimálně však třech a žádáme o zápis znovu. Změny je třeba aktualizovat 

po KAŽDÉ výroční členské schůzi a to i v případě, že k žádným změnám nedošlo, volební období končí 

dva roky po zvolení. Je třeba v tomto smyslu svolávat členské schůze a rovněž nejspíše navrhnout 

delší funkční období - předložit členské schůzi. 

 

2) Předsedkyně informovala výbor  o proběhnuvších několika sezeních ve fa Renault. Po předání 

dokladů o tankování (bohužel, opět NE ode všech, jeden Traffic výzvu igonoroval), po probrání celé 

situace a snahy vyjít vstříc co nejspravedlivěji vůči všem a s ohledem na formu, jakou byly oproti 

loňsku účty předány, i na to, co vše se tam objevilo (např. myčka, ostřikovače...), byla nakonec přijata 

varianta proplacení 6 jízd formou CP dle km (6 aut, 6 stejných tras a tedy 6x stejný počet km), ale 

protože CP se nemohou vystavovat mimo firmu, bylo  nabídnuto vyšším vedením Renaultu toto 

řešení:  

 Klub obedience CZ vystaví Renaultu fakturu na částku 12,000 Kč.  

 Ta bude odeslána na účet klubu - již se realizováno. 

Výbor tedy stál před rozhodnutím,  zda Klub ještě navíc přispěje každé posádce do výše CP dle 

klubové směrnice, tedy:  

Praha - Ermelo je tou nejdelší cestou 884 (nejkratší 818) - zaokrouhleno s pojížďkami na 900 km 

jedna cesta - tam a druhá zpět tedy 1800 km. Sazba CP klubu je 3,9 á km - tj celkem 7.020 na jednu 

posádku. 

Poznámka: Vozy byly zapůjčeny zdarma = neplatilo se půjčovné, pojištění, nedokládaly se další stohy 

dokumentů, ani se neplatila záloha. Informace o tom, že nebudou propláceny náklady na cestu v plné 

výši nedorazila (ne vinou předsedy), ale rozhodně neměla vliv na to, zda někdo jel, či nikoli. Klub 

uhradil reprezentatnům startovné, galavečeři a oblečení (jehož část platil také WD). 
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3) S odkazem na ad 2) členové výboru projednali následující varianty: 

a) klub již nepřispěje nic 

b) přispěje na každé auto (posádku) další 2000, celkem tedy 12.000 Kč 

c) dorovná každé posádce částkou do výše CP (tedy 6x 5000 Kč) 

► Výbor se shodl v počtu 6 hlasů pro variantu b) 

Závěr -  Zástupce každé posádky (tj. každý reprezentant) dostane informace o tom jak postupovat, 

aby příspěvek mohl být řádně realizován.  

►Úkol: Kracíková, termín: konec října 2018 

Zapsala: Kracíková 

Ověřila: Barošová 
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