AUTO MOTO KLUB
Dolní Bousov v AČR
Na Sídlišti 514
294 04 Dolní Bousov

AUTO MOTO KLUB
Dolní Bousov v AČR

IČO: 624 86 527
EMAIL: amkdb@seznam.cz
WEB: www.amkdb.cz
TEL: +420 608 468 141

Zápis členské schůze
00

12.01.2017 / 18h – 20h00 / Dolní Bousov / restaurace U sv. Kateřiny
1) Zahájení:
- Milan Tejchman, dále jen MT, předseda klubu Auto Moto Klubu Dolní Bousov v AČR, zahájil
schůzi a přivítal všechny přítomné dle archivačního listu 2017 (viz.příloha č.1)
2) Procedurální náležitosti:
- MT informoval, že povede členskou schůzi dle zaslané pozvánky, kde byl uveden bodový program jednání
členské schůze (tato pozvánka byla prezentována na veřejném portálu klubu www.amkdb.cz, o čemž byli
členové řádně informováni předem formou SMS) a dále vyzval přítomné členy, zda chtějí něco doplnit do
zmíněného programu
= bez připomínek, program byl jednohlasně schválen dle pozvánky (viz.příloha č.2)
3) Zpráva o činnosti klubu:
A) Autocross: Milan Tejchman informoval o závodech autocrossu v roce 2016
- závod Racer Buggy (21.05.) byl předem zrušen vzhledem k nízkému počtu přihlášených
- závod Mezinárodního mistrovství ČR (26.-28.08.):
- oproti loňskému roku došlo k určitým změnám a to převážně v úpravě trati před závodem, stavební
firma KOBR odvedla vynikající práci a trať byla po celý víkend na velmi dobré úrovni
- ředitelstvím byl vzhledem ke zkušenostem určen systém kropení, který po celý víkend až na drobné
výpadky fungoval (MT poděkoval Petru Bulířovi za správu vozového parku během celého roku včetně
zlepšení/úpravy kropicího systému/rampy našeho vozu)
- počet členů při organizaci této největší akce klubu však není dostatečný a vede k tzv. násobení funkcí,
což samozřejmě způsobuje větší pravděpodobnost pochybení, proto je nutné, aby se na této akci řádně
podílel každý člen našeho klubu. Přičemž pro posílení byli kontaktováni jiné kluby, jmenovitě
Autoklub Nová Paka v AČR, Autoklub Přerov - město v AČR, a proběhla úspěšná spolupráce jejich
členů při námi pořádané akci.
= MT ukládá výboru klubu úkol = zlepšení aktivní činnosti jednotlivých členů v klubu
- během roku došlo k navýšení deonu, ale bohužel opět došlo k výpadku proudu na celém závodišti,
přičemž následně bylo zjištěno, že přetížení sítě bylo v prostoru haly
= MT ukládá výboru klubu úkol = dokončení rekonstrukce el.zařízení v prostoru haly
- nedostatek diváků, což bylo po diskuzi opodstatněno vzhledem ke komplikacím v loňském roce
(nezaviněná opožděná finálová jízda), navíc divák je zhýčkaný, chce vidět akci, která vzhledem
k počtu startujících upadá a v neposlední řadě vzhledem ke slunečnému počasí
= MT ukládá výboru klubu úkol = přesun termínu akce na rok 2017 a zlepšení propagace
B) Motocross:
- Radek Šťastný informoval o závodech motocrossu v roce 2016, přičemž klub AMKDB ani jeden závod
neorganizuje a podílí se pouze na přípravě areálu a následně úklidu
= MT ukládá výboru klubu úkol = v roce 2017 organizovat alespoň jeden závod motocrossu
C) Ostatní:
- MT informoval členy, aby sledovaly veřejný portál klubu (www.amkdb.cz), kde se všichni mohou
dovědět o činnosti klubu (zápisy zasedání, kalendář akcí včetně info o jednotlivých akcích atd.)
- MT poděkoval aktivním členům klubu, kteří chodí pravidelně na přípravy areálu před/po konání
jednotlivých akcí během sezony a podílí se na údržbových a investičních pracích, následně
upozornil, že při stávajícím počtu 50 členů chodí pravidelně cca 4 osoby, což je velice žalostné.
- MT dále poděkoval všem členům/nečlenům klubu, kteří pomohli v roce 2016, jmenovitě: Město DB,
JAZAKO s.r.o., dopravní značení JAZNAK s.r.o., Stavební firma VALDA, Pila HARTMAN s.r.o.,
PAJR s.r.o., PETR MYŠÁK, SDH Dolní Bousov + Horní Bousov, AK Nová Paka v AČR, Stavební
firma KOBR, Ing. Tomáš Pavlíček atd.
- MT dále informoval o ostatních akcích, které se během roku v areálu klubu uskutečnili (pronájem
areálu, komerční svezení, testovací dny, narozeninové oslavy, střelecké dny atd.)
4) Zpráva finanční 2016/2017:
- MT informoval o finanční situaci klubu a zmínil, že právem řádného člena je možnost vidět
účetnictví klubu, které je k dispozici k nahlédnutí po předchozí domluvě u paní Lukášové
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- údržba a investice v roce 2016:
- cca 40tis. Kč nová elektrifikace depa B (možnost využití pro veškeré akce v areálu)
- radikální úprava povrchu tratě Ax včetně změny stanoviště TrK č.4
- úprava tratě Mx (vytvoření nových skoků)
- během roku proběhly drobné opravy v celém areálu
- investiční cíle na rok 2017:
- oprava fasády věže
- ozvučení komplet areálu
- dokončení elektrifikace (hala)
- dokončení rekonstrukce haly (vnitřní prostory k pronájmu)
- úprava tratě Ax+Mx (rozšíření, bezp.prvky – stanoviště TrK, divácké prostory)
5) Stanovy + složení výborů a komisí:
- Výbor: Tejchman Milan – předseda
Těšínský Eduard – místopředseda
Bočánek Roman, Fröhlich Roman, Klíma Milan, Kollátor Aleš, Lukášová Věra, Mrňavý Aleš,
Nechánský Petr ml., Procházka Josef, Rejzek David ml., Rieger Jan, Sinek Petr, Šťastný Radek
Na základě návrhu doplněn do výboru klubu Bočánek Roman namísto Rejzka Davida ml.
= bez připomínek, návrh byl jednohlasně schválen
- Revizní komise: Moždík Martin, Picek Pavel, Stránský Roman, Bečan Lukáš
Na základě návrhu doplněn do revizní komise Bečan Lukáš namísto Stránského Romana
= bez připomínek, návrh byl jednohlasně schválen
- doplnění stanov klubu: právo volit má pouze řádný člen AMKDB ve znění:
Stanovy: čl.3.3 …zaplacení registračního a členského příspěvku a dále registraci na Autoklubu ČR
prostřednictvím klubu, Auto Moto Klub Dolní Boousov v AČR, a na jehož základě je dané osobě
vystavena členská/registrační karta klubu. Po vzniku členství obdrží člen členskou legitimaci.
= bez připomínek, návrh byl jednohlasně schválen
- MT upozornil na placení členských příspěvků a dále přislíbil, že během února upřesnění výši tohoto
poplatku vzhledem k Autoklubu ČR a možnosti získání dotace
6) Informace o činnosti v roce 2017:
- během února bude na portálu klubu výborem zveřejněn kompletní kalendář akcí na rok 2017
- školení činovníků Autocross
24.-25.02.2017 (pá-so)
Benešov
= jmenovitý seznam účastníků za AMKDB zajistí výbor klubu
- školení TrK Autocross
02.04.2017 (ne)
Praha AČR
= jmenovitý seznam účastníků za AMKDB zajistí výbor klubu
- Fichtl 24h
23.-24.06.2017 (pá-so)
- Autocross RB akademie
08.-09.07.2017 (so-ne)
- Autocross MMČR
04.-06.08.2017 (pá-ne)
- Metalová miss
09.-10.09.2017 (so-ne)
7) Diskuse:
- 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), Autoklubu Nová Paka v AČR (zástupce: Bohumil Kužel)
8) Závěr: řádná členská schůze klubu byla prohlášena za platnou a následně byla oficiálně ukončena
V Dolním Bousově dne 12.01.2017 zapsal Milan Tejchman (předseda klubu)
Příloha:

- č.1: Archivační list čl.schůze
- č.2: Pozvánka
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