ZÁPIS – prezidia Asociace klubů historických vozidel z.s. (AKHV)
Termín : 4. 12. 2017 v 18:00
Místo jednání : restaurace Pivovaru Kytín, Kytín 205
Prezence : J. Franc, Fr. Chalupa, J. Oplt, M. Pomahač, D. Říha
PROGRAM :
1) zpráva o hospodařeni (F. Chalupa),
2) kontrola plnění úkolů z minulého prezidia podle zápisu (D. Říha),
3) nástěnný kalendář AKHV 2018, předání kalendářů a příprava distribuce
(J. Franc, D.Říha )
4) aktualizace klubových testovacích komisí AKHV (J. Oplt )
5) smlouvy s klubovými testovacími komisemi ( J.Franc )
6) rozvoj systému www.typyveteranu.cz, a podpora evidenci v KTK 11
(M. Pomahač, J. Franc, F. Chalupa)
7) informace o jednání tripartity 5.11. 2017 (J. Franc )
8) informace o činnosti Technické komise FKHV (F. Chalupa, M. Pomahač)
9) VH FIVA –Bukurešť listopad 2017 (J. Franc)
10) Informace o registraci loga AKHV ( M. Pomahač )
11) různé a diskuze
12) přijetí usnesení

13) závěr
ad 1.) Zpráva o hospodaření AKHV:
- zůstatek BÚ k 31.11. 2017 : 70.767,26
- zůstatek pokladna: 7.023,- předpokládány platby za tisk kalendáře AKHV cca 30000,- a úhrada příspěvků
do FIVA ve výši cca 40.000,- FKHV dosud nezaslala platby podílu za tesování za II. pololetí 2017
- Přezkoumat rozdělení finančních prostředků poskytnutých FKHV z testování
- Řešení dalšího financování AKHV
- Návrh na navýšení členských příspěvků na 50,- Kč za člena -> předložit příští VH
AKHV.
- FKHV provedla školení pro pojišťovny – na jaké platformě?
- Nabídnout pojišťovnám školení a případnou prezentaci na akcích pořádaných
kluby AKHV
ad 2.)
a)
b)
c)

Zápis z jednání prezidia AKHV dne 20. 9. 2017 a kontrola plnění úkolů:
kontrola plnění usnesení prezidia z 20.9. 2017
KLTK Mělník – pozastavena činnost – odevzdáno razítko - splněno
Příspěvky pro akce klubů vyplaceny – splněno
Podpora a spolupráce s KTK 11 zajištěna – splněno

d)
e)
f)
g)

Smlouva s M. Zikmundem – zakonzervováno na příští čtvrt roku - splněno
Registrace loga AKHV a úhrada nákladů spojených s registrací – splněno
Zpráva o stanovisku prezidia AKHV předána .US cars clubu – splněno
Provedení změny zápisu AKHV v rejstříku stále nedokončeno, čeká se
na dokumenty od některých členů Revizní komise a prezidia - trvá

ad 3.) nástěnný kalendář AKHV 2018, předání kalendářů a příprava distribuce
-

kalendáře vytištěny a budou dnes rozděleny k distribuci na kluby a jednotlivé
kraje. Hlavní distribuci klubům a partnerům AKHV zajistí D. Říha, J. Franc

ad 4.) aktualizace klubových testovacích komisí AKHV
- CSCC Mělník – komisi pozastavena činnost – nabídnout klubu pomoc
ad 5.) smlouvy s klubovými testovacími komisemi
- vyhodnocení smlouvy, jako nadbytečné, přesto akceptován upravený obsah
- jaký formát „pověření – certifikát“??. Je třeba zjistit podrobnosti. Budou tam
lepeny známky s hologramy o prodloužení platnosti
- doplnění smlouvy o odstavec :
• možnost vypovězení smlouvy klubem s klubovou komisí
- smlouvy neřeší co bude následovat v případě jejího vypovězení
ad 6.) rozvoj systému www.typyveteranu.cz, a podpora evidenci v KTK
- koordinovat rozvoj ve spolupráci s KTK 11
- podpora KTK 11 v plném rozsahu
ad 7.)
-

informace o jednání tripartity 5.11.
informace z MD ČR – neustálé stížnosti na systém testování -> dále řeší FKHV
probíhá aktualizace příručky o testování
předložen návrh na financování FKHV v r. 2018, akceptován příspěvek 1000,Kč za testování u KTK + 300,- Kč za prodloužení platnosti průkazu hist. vozidla
navrhován tzv. licenční poplatek pro KLTK, za AKHV a AVCC AČR odmítnuto
návrh na úhradu nákladů spojených se školením KLTK, souhlas s budoucí
konkretizací návrhu (část nákladů by za spolky hradili jejich mateřské
organizace)
FKHV řeší smlouvy s KLTK, uzavírání na přelomu roku
Hledá se cesta – způsob jak přejít k elektronickému systému evidence
testování

ad 8.)
-

informace o činnosti Technické komise FKHV
komise předložila připomínky k příručce o testování
návrh na školení KLTK vždy po dvou letech
komise kontroluje formuláře žádostí o testování všech krajů za poslední 3 roky

ad 9.)
-

VH FIVA –Bukurešť listopad
prezentace spolků Rumunska
uvolňují se místa v jednotlivých komisích -> v motocyklové a kulturní
J. Franc – možnost projednat návrh vstupu do technické komise
FIVA rozvíjí spolupráci s UNESCO
Návrh na navýšení věkového limitu pro HV na 40 let v kodexu FIVA

ad 10.) Informace o registraci loga AKHV
- registrace zajištěna a faktura uhrazena
ad 11.) různé a diskuze
- Fr. Chalupa navrhnut jako kandidát na předsedu Technické komise FKHV.
Fr. Chalupa odmítnul návrh z důvodu časového zaneprázdnění
- Návrh - odpuštění měření emisí na základě provedeného testování na
historickou původnost u KLTK -> zápis do TP vozidla
- S FKHV a AVCC AČR usilovat o vytvoření speciální metodiky pro kontrolu hist.
vozidel pro STK (pro provádění technických kontrol u historických vozidel)
ad 12.) přijetí usnesení
Prezidium AKHV bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření přednesenou F. Chalupou
- vyhodnocení plnění úkolů z prezidia AKHV dne 20. 9. 2017
- informaci o stavu elektronické evidence o testování HV v KTK 11
-zprávu o činnosti Technické komise FKHV
- informaci o stavu projektu www.typyveteranu.cz
- informaci o dokončení registrace loga AKHV
Prezidium AKHV schvaluje:
- dohodnutí další podpory www.typyveteranu.cz M. Zikmundem
- úpravu příspěvků na financování KHHV za testování hist. vozidel (příspěvek 1000,- Kč
za testování u KTK + 300,- Kč za prodloužení platnosti průkazu hist. vozidla)
- odmítnutí návrhu FKHV na tzv. licenční poplatek pro KLTK (zástupci AKHV a AVCC
AČR)
Prezidium AKHV ukládá členům prezidia AKHV:
- J. Francovi –dokončit provedení zápisu změn v AKHV do spolkového rejstříku
- J. Francovi –pokračovat v jednání s FKHV a AVCC AČR na MD ČR s cílem vyjednat
úpravu podmínek kontroly na STK pro hist. vozidla v registru silničních vozidel
- D. Říhovi – zpracovat zápis z jednání prezidia
- F. Chalupovi – zajistit úhradu faktur za kalendáře AKHV 2018 + příspěvky do FIVA
2017
- D. Říhovi a J. Francovi zajistit distribuci kalendářů AKHV členům AKHV + partnerům
- Fr. Chalupovi a M. Pomahačovi usilovat v Tech. komisi FKHV o zavedení
elektronické evidence testování včetně zavedení povinnosti používat elektronický
formulář Žádosti
Usnesení schváleno všemi 5 hlasy přítomných členů prezidia AKHV.
ad 13.) závěr
J. Franc poděkoval přítomným a ukončil jednání v 21:30 hod.
Zápis provedl :

D. Říha

Zápis ověřil:

J. Franc

