Zápis z Valné hromady WRC ČR
Penzion Pamír, Zbýšov u Brna; 19. 3. 2016
Počet aktivních členů WRC starších 18-ti let ke dni 19. 3. 2016: 326
Počet přítomných/zastupovaných členů (starších 18-ti let): 125; tj. 38,34%
Valná hromada je usnášeníschopná.
1. Volba mandátní komise: Mgr. Jana Bílková, JUDr. Jana Žárská
Komise jednomyslně zvolena.
2. Seznámení s programem Valné hromady WRC ČR (Roman Poláček)
3. Zpráva o činnosti WRC ČR za rok 2015 (Monika Brunová) – viz příloha č. 1
4. Zpráva o hospodaření - rozbor příjmů a výdajů WRC ČR za rok 2015 (Roman Poláček) – viz
příloha č. 2
5. Zpráva Kontrolní a revizní komise WRC ČR za rok 2015 (Eva Solanská) - viz příloha č. 3
6. Plán činnosti WRC ČR na rok 2016 (Marian Štihel) – viz příloha č. 4
7. Návrh rozpočtu WRC ČR na rok 2016 (Roman Poláček) – viz příloha č. 5
8. Schválení nové členky Kontrolní a revizní komise p. Evy Solanské
Prezidium WRC ČR upozornilo na nutnost přeregistrace regionálních pobočných spolků
(bývalých regionálních sekcí s právní subjektivitou) u Krajského soudu v Ostravě.
9. Diskuze:
-

Ing. Jaroslav Havlík vznesl námitku ohledně svého odvolání Disciplinární komisí z Kontrolní a
revizní komise a prohlásil, že dle jeho názoru bylo toto odvolání neoprávněné. Odvolání člena
Kontrolní a revizní komise smí, dle jeho slov, pouze Valná hromada dle Stanov WRC ČR, § 18.,
čl. 1, písmeno a). Z tohoto důvodu vybízel přítomné členy klubu, aby o jeho odvolání hlasovali
nyní na Valné hromadě WRC ČR.

-

Pan Roman Poláček, prezident WRC ČR, si poté vzal slovo a vysvětlil přítomným podrobnosti
problému s ing. Jaroslavem Havlíkem, a to zejména jeho neplnění povinností jakožto člena
Kontrolní a revizní komise a neplnění nařízení Prezidia WRC ČR, čímž ing. Havlík hrubě
poškozoval chod klubu. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách WRC ČR
v zápisu z jednání Disciplinární komise (dále jen DK), svolané Prezidiem WRC ČR a konané dne
20. 1. 2016 ve Zlíně. Pan Poláček zdůraznil, že Disciplinární komise se řídila Stanovami WRC
ČR, a to konkrétně § 10, odst. 2 a Organizačním řádem WRC ČR, oddíl III., čl. 1., bod. 2. Na
základě hlasování Disciplinární komise nakonec rozhodla pouze o odvolání ing. Havlíka
z pozice člena Kontrolní a revizní komise, nepřiklonila se k navrhovanému celkovému
vyloučení z klubu, a to s přihlédnutím k jeho práci pro klub v minulosti. Rozhodnutí DK je dle
Stanov WRC ČR, § 32, konečné a není proti němu odvolání. Dále pan Poláček zdůraznil, že
pokud nebyl požadovaný bod programu uveden v pozvánce na Valnou hromadu, nový bod

programu musí být schválen na začátku Valné hromady a přidán do programu. Nelze ho
přidat v průběhu jednání, obzvlášť jedná-li se o hlasování Valné hromady.
-

Paní Gabrielová si vzala slovo a řekla, že souhlasí s postupem jednání Disciplinární komise a
diví se Ing. Havlíkovi, že se ještě cítí ukřivděn vzhledem k jeho postoji vůči vedení klubu a
mírnějšímu trestu dle rozhodnutí disciplinární komise.

-

Pan Václav Ráliš vznesl dotaz, na co všechno se vztahuje pojištění klubu.

-

JUDr. Jana Žárská požádala o možnost zveřejňování Hobby závodů v aktualitách na webových
stránkách WRC.

10. Hlasování:
Výsledek hospodaření za rok 2015
PRO: 124
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Plán činnosti na rok 2016
PRO: 125
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočet na rok 2016
PRO: 124
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nová členka Kontrolní a revizní komise p. Eva Solanská
PRO: 100
PROTI: 23
ZDRŽEL SE: 2

11. Usnesení
Usnesení WRC ČR bylo schváleno dle výše uvedeného hlasování.
12. Závěr

Řídící schůze: Roman Poláček, prezident WRC ČR

Zapisovatelka: Romana Hrdinová, tajemník WRC ČR

