
  Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 15.2.2012 v Plzni 
 
přítomni a omluveni - viz presenční listina      body v pořadí dle navrženého programu 
 
ad 1.) - řešit otázku výběru účastníků na mobilsalonu, člen ZS zdarma, nečlen platit 
          - na příští rok projednat změnu expozice, určit hlavního pořadatele a podmínky 
          - zařadit do expozice zástupce Simson klubu a pozvat další členské kluby ZS 
          - na letošek předb.účast: TK Nesuchyně 5 vozů, TK Plzeň 2 vozy, Č.Krumlov 4  
             Vozy, VZ Motorsport 5 vozů, Č.Budějovice 3 vozy, Žatec+ok. 4 auta, Praha 1 
 
ad 2.) - na sraz u JH zajištěn 1 sponzor, pivovar Regent se ohledně exkurze neozval 
           - propagaci a jedn.na místě zajišťuje A.Tichý, samolepky a pam.listy P.Křovák 
           - úč.poplatek 200 Kč člen ZS, 250 Kč nečlen + každý poukaz na pivo zdarma,    
             jízdenka na vlak 80 Kč při presenci, nutno zpracovat podrobný program a jet    
             na místo domluvit stravování i prohlídky, zaj. reklamu pro dráhu a infocentra 
 
ad 3.)  - projednány změny stanov, které budou odsouhlaseny na VH, návrh O.Krejčí 
           - plán činnosti a zprávu za upl.období P.Křovák, zpr.o hospodaření a čl.evid.   
             pokladník, zprávu KK Ing Kopeček, sklad ND P.Pihlík, rozpočet 2012 A.Tichý 
             stanovy O.Krejčí, usnesení J.Zedník, zpracovat do 30.4. a poslat čl.výboru 
           - aktualizaci a přepracování adresáře „Pomoc v nouzi“ zajistí pí Šambergerová 
           - jako kandidát na doplnění KK navržen Jakub Franc-projedná s ním předseda 
 
 ad 4.)  - na jednohlasný návrh výboru předseda ZS písemně vyzve T.Přívozníka, aby   
              nejpozději do 15.3.´12 uložil pokladní hotovost na účet ZS a uvedl účetnictví  
              i členskou evidenci do náležitého stavu nejdéle 23.3.´12 (neexistuje aktuální  
              seznam pl.členů), splnění ohlásí a doklady neodkladně předloží jednateli ZS  
             - při nesplnění těchto povinností bude odvolán z funkce a učiněny další kroky     
              ve smyslu trestně právní odpovědnosti, dále bude navrženo VH vyloučení z  
              výboru a ukončení členství. Výkonem funkcí výbor poté pověřuje O.Krejčího. 
 
ad 5.)   - web ZS je průběžně aktualizován, J.Zedník žádá ostatní o zaslání podkladů 
             - přibudou nové rubriky, seznam a kontakt na fukcionáře bude bez fotografií 
 
ad 6.)    - při průběhu soutěžních disciplin „Poháru AICE“ na srazech bude přítomen ) 
               komisař z výboru ZS, který dohlédne na regulérnost a převezme výsledky 
              - R.Zajíc dohledá a poskytne do 30.3.´12 propozice a výsledky z loňského  
                ročníku k uveřejnění na webu, dále vyzve pořadatele srazů, aby sdělili kdo  
                se bude podílet na letošním ročníku (odpovědi do 30.4., pak předá výboru) 
 
ad 7.)     - předseda TK Plzeň vyzval ZS ke spoluúčasti na Autosalónu Plzeň 4.-5.5. 
              - nutno zajistit panel s historií AICE a „rodné listy“ k vystaveným vozidlům 
 
ad 8.)     - ohledně veškerých připravovaných akcí kontaktovat sdělovací prostředky 
              - propagovat činnost v dalších regionech za účelem získání nových členů 
              - INFO: kontr.den s orient.jízdou 31.3. v Plzni, akce Bránov 8.4. v Nesuchyni 
  
 
               jednání ukončeno ve 20 hod                                     zapsal  Pavel Křovák    
 


