
 

 

 

 ZÁPIS – prezidia AKHV  
 

Termín : 4. 9. 2019  v 17:30 
Místo jednání :  Restaurace Mona Lisa, Opletalova 32/1567, Praha 1  
 
Prezence : J. Franc, Fr. Chalupa, D. Říha 
 
host : B. Danda – čestný prezident AKHV 
 
omluveni: M. Pomahač, J. Oplt 
 
PROGRAM : 
 

1. čestný prezident AKHV B. Danda oslavil 80. narozeniny  
2. zpráva o hospodaření (F. Chalupa)  
3.  kontrola plnění úkolů z prezidií AKHV 12. 6. 2019 podle zápisu (D. Říha)  
4. výsledky hlasování k otázce členství AKHV ve FKHV (J.Franc) 
5. aktuality v projektu "Typy veteranu" (M. Pomahač) 
6. informace o testovacích komisích klubů v AKHV (J. Franc, J. Oplt, F. Chalupa)  
7. výstupy z jednání tripartity 14.8. 2019 a ze shromáždění delegátů FKHV dne 

20.6. 2019 (J. Franc)  
8. pokračování projektu "Informační systém testování historických vozidel FKHV 

ČR" (všichni)  
9. otázka školení předsedů a místopředsedů klubových komisí v AKHV pro práci 

s IS FKHV (J. Franc, J. Oplt, F. Chalupa) 
10. kongres FIVA 2019 (J. Franc) 
11. diskuze + různé 
12. přijetí usnesení - hlasování 

 
ZÁPIS 

 
ad 1.) Čestný prezident  AKHV B. Danda  oslavil 80. Narozeniny 

- zástupci prezidia blahopřáli  B. Dandovi k životnímu jubileu a předali plaketu s knihou  
 

ad 2.)  Zpráva o hospodaření AKHV 
- stav pokladny 20.224- kč 
- zůstatek BÚ k 31.8. 2019 :  35.042,44 kč 
 
ad 3.)  Kontrola plnění úkolů z prezidia AKHV z 12.6.2019 (D. Říha)  
- zajištění změn na webu AKHV – P. Marek – zajistí D. Říha, J. Franc – splněno 
- spuštění diskuze per rollam o možném vstupu AKHV do FKHV – J. Franc - splněno 
-  
ad 4.)  Výsledky hlasování k otázce členství AKHV  ve FKHV ( J. Franc ) 
- hlasování proběhlo per rollam 
- výsledek hlasování: 2 kluby PRO vstup do FKHV / ostatní PROTI   
- AKHV nebude usilovat o vstup do FKHV 
 
ad 5.)  aktuality v projektu  "Typy veteranu" ( M. Pomahač) 
-  M.Pomahač omluven – bude projednáno na příštím prezidiu AKHV  



 

 

 

 
ad 6.)  informace o testovacích komisích (J. Franc, J. Oplt, F. Chalupa) 
- OC Helfštýn doplnil potřebné dokumenty – je předána žádost o 

znovuobnovení činnosti KLTK – urgenci provedl J. Franc 
 

ad 7.)  výstupy z jednání tripartity 14.8. 2019 a ze shromáždění delegátů FKHV dne 
20.6. 2019 ( J. Franc )  

 
     ad 8.) pokračování projektu "Informační systém testování historických vozidel FKHV 
ČR" (všichni)  
 
ad 9.)  otázka školení předsedů a místopředsedů klubových komisí v AKHV pro práci 
s IS FKHV   
- budou osloveny kluby a prověřen jejich zájem o školení  - zajistí J. Franc  

 
ad 10.) kongres FIVA 2019 ( J. Franc) 

- Reprezentace na kongresu FIVA - za AKHV se zúčastní J. Franc, náklady 
hrazeny z AKHV 
- odsouhlaseno jednohlasně    
 

ad 11.) diskuze + různé 
- Návrh na přijetí nového člena VCC Dvůr Králové nad Labem –PRO 3 – 

schváleno jednohlasně  
 

ad 12.) přijetí usnesení – hlasování 
- Oslovení klubů s možností jejich zájmu o školení na IS FKHV – J. Franc 

 
 
 
Zápis provedl: D. Říha                                                    ověřil : J. Franc 
 
 
V Praze 4. 9. 2019 
 


