Zápis z jednání přípravného (výkonného) výboru
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR,
se sídlem Opletalova 1337/29, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00,
IČO 22897381, zápis ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L51510
Datum konání: 2. 6. 2014, 10.00 hod
Místo konání:

budova Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1 – Nové
Město, PSČ 110 00

Přítomni:
členové

Radko Ječmínek - místopředseda, Bohuslav Fencl, Ing. Pavel Hanka -

Program jednání:
1. Zahájení
Místopředseda přípravného (výkonného) výboru (dále jen „výbor“) Asociace center pro
zdokonalovací výcvik řidičů AČR (dále jen „Asociace center“) přivítal přítomné a
konstatoval, že v souladu se Stanovami AČR a Organizačním a jednacím řádem Asociace
center (dále jen „OJŘ“) je výbor usnášeníschopný.
2. Příloha č. 1 k OJŘ
Dle OJŘ musí sdružené subjekty splnit podmínky specifikované v Příloze č. 1 k OJŘ.
Podmínky pro sdružené subjekty dle Přílohy č. 1 k OJŘ stanovuje v souladu s čl. II.3, odst. 6,
OJŘ výbor.
Návrh nových podmínek (Příloha č. 1 k OJŘ) pro sdružené subjekty předložil Ing. Hanka a
v souladu s dohodou ze zasedání výboru ze dne 13. 5. 2014 tento návrh připomínkovali
všechny zúčastněné strany.
Na základě přijatých připomínek vypracoval místopředseda výboru konečný návrh podmínek
(Příloha č. 1 k OJŘ) a tento návrh předložil výboru.
Výbor jednomyslně rozhodl, že schvaluje nové podmínky - Přílohu č. 1 k OJŘ, a to v
předloženém znění.
3. Formulář Registrační přihlášky do Asociace center
Místopředseda výboru Asociace center předložil výboru návrh formuláře Registrační
přihlášky do Asociace center.
Výbor jednomyslně rozhodl, že schvaluje formulář Registrační přihlášky do Asociace center v
předloženém znění.

4. Valná hromada Asociace center
Dle OJŘ valnou hromadu svolal výbor na den 17. 6. 2014, od 13.00 hod, do sídla AČR.
Výbor rozhodl, že požádá případné zájemce o členství v Asociaci center o zaslání přihlášek
nejpozději do 11. 6. 2014, aby je mohl výkonný výbor projednat v dostatečném předstihu před
konáním valné hromady. Současně bude zájemcům zaslána Příloha č. 1 k OJŘ, formulář
Registrační pozvánky a pozvánka na valnou hromadu Asociace center.
5. Závěr
Místopředseda výboru poděkoval přítomným a zasedání ukončil v 11.00 hod.

V Praze dne 2. 6. 2014

Zapsal:

……………………..
Radko Ječmínek

