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1) Zahájení: 
- Milan Tejchman (předseda klubu) zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné 

- bez námitek schválen program schůze dle pozvánky (viz.příloha č.1 - Pozvánka) 

- počet přítomných členů na členské schůzi (viz.příloha č.2 – Archivační list členů klubu) 

 
2) Zpráva o činnosti klubu: 

- informace o veřejném portálu klubu (www.amkdb.cz), kde se všichni mohou dovědět o 
činnosti klubu (např. veškeré zápisy zasedání, kalendář akcí, info jednotlivých akcí atd.) 

- informace o přípravě areálu během sezony, údržbových a investičních prací 

- poděkování všem členům-nečlenům klubu, kteří pomohli, jmenovitě: Město DB, Stavební 
firma SVOBODA, JAZAKO, GASTOP, Stavební firma REJZEK, Pila HARTMAN, PETR 
MYŠÁK, SDH DB, AMK Český Ráj, AK Nová Paka a další… 

 
3) Zpráva o činnosti: 

A) Autocross: 
- Milan Tejchman informoval o závodech autocrossu v roce 2014 
B) Motocross: 
- Eduard Těšínský informoval o závodech motocrossu v roce 2014 
C) Ostatní: 
- Milan Tejchman informoval o zbylých pronájmech areálu 

 
4) Zpráva finanční 2014/2015: 

Milan Tejchman informoval o finanční situaci klubu, údržbě a investicích v areálu: 
- věž: částečná oprava fasády, sociálních zařízení a sprch, rekonstrukce klubovny 
- hala: nové sociální zařízení a rekonstrukce sprchy 
- nákup hasičského vozu (tzv.“Bohouš“) od Města DB 
Cíle na rok 2015:  kompletní oprava fasády věže a dokončení rekonstrukce haly 

(tj. sociální zařízení a sprchy, garáž pod halou, okapy atd.) 
 
5) Informace o činnosti v roce 2015: 

- během ledna 2015 bude výbor klubu pracovat na kompletním kalendáři akcí na daný rok 
 
6) Rozšíření stanov AMKDB: 

- Milan Tejchman informoval o rozšíření stanov klubu, které jsou veřejně prezentovány na 
portálu klubu. Tyto stanovy byly touto členskou schůzi bez námitky schváleny. 

 
7) Rozšíření členů v orgánech klubu: 
A) výbor:  doplnění stávajícího šestičlenného výboru (pozn. Roman Škaloud vystoupil na vlastní 
žádost z výboru a klubu v červnu 2014): 
Milan Tejchman – předseda Karel Kalenský – místopředseda Eduard Těšínský – Mx  Věra 
Lukášová – pokladna  Josef Procházka – propagace  Milan Klíma – TK 
Návrh doplňujících členů výboru: 

Radek Štastný – Mx   Jan Rieger – Mx  David Rejzek ml. – Mx 
Petr Nechánský ml. – Ax Petr Sinek – údržba areálu Aleš Mrňavý – Ax 
Roman Fröhlich – Mx 

- návrh byl bez námitek schválen 
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B) revizní komise: Pavel Picek, Roman Stránský, Martin Moždík 
- návrh byl bez námitek schválen 
 
8) Diskuse: 

- Ladislav Tejchman informoval o činnosti Svazu Off-Road AČR během letošní sezóny 

- Josef Procházka informoval o konferenci Svazu Off-Road AČR konané v Praze dne 
16.10.2014, kde se uskutečnily volby do výkonného výboru Svazu Off-Road AČR 

- Josef Procházka informoval o Výroční konferenci Autoklubu ČR konané v Praze dne 15.11.2014 

- proběhla volná diskuse, při které došlo k poděkování ohledně vzájemné spolupráce ze strany 
Města Dolní Bousov (zástupce: Miroslav Boček – starosta), Sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Bousov (zástupce: Pavel Nechánský), AK Nová Paka v AČR (zástupce: Josef Grof) 

 
9) Závěr: 

- řádná členská schůze klubu byla prohlášena za platnou a následně byla oficiálně ukončena 
 
V Dolním Bousově dne 21.11.2014 zapsal Milan Tejchman (předseda) 

Příloha:  - č.1: Pozvánka 
  - č.2: Archivační list členů klubu 
 


