Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 26. 1. 2016
v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Martin
Kumpošt OK1MCW, Vít Kotrba OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP, Petr Kašpárek
OK2ULQ, Petr Chvátal OK1FFU, Vojtěch Horák OK1ZHV,
Omluveni: Miroslav Vohlídal OK1DVM, Michal Oplt OK1LOL,Karel Matoušek OK1CF,
Jan Paleček OK1NP, Jaroslav Bažant OK1WF,
Hosté: Oldřich Trégl OK1VUL, Libuše Kociánová, Michal Cempírek OK1MTZ
Zapisovatel: Libuše Kociánová
Ověřovatel zápisu: Martin Kumpošt OK1MCW
Program:
1. Kontrola zápisu, úvodní formality + představení naší budoucí tajemnice
2. Zpráva o finanční situaci po konci roku 2015 a diskuse o a schválení
rozpočtu pro rok 2016 a zpráva o situaci s účetními kroky souvisejícími
s koncem roku.
3. Zpráva o situaci s chybějícími několika zápůjčkami po inventuře
4. Zpráva o situaci s dotacemi
5. Změny v rejstříku, situace s podáním pro naše členské kluby
6. Všeobecné podmínky pro VKV závody
7. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu.
8. Zpráva o stavu a dění v našich nemovitostech.
9. Zpráva o stavu vyhodnocení OK/OM DX contestů jak CW tak RTTY
10. Zprávy vedoucích pracovních skupin
11. Různé - organizační záležitosti.
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK.
Ad. 1. Kontrola zápisu
 představení budoucí tajemnice Libuše Kociánové
 zápis spolku. Vyřešeno, hlavní spolek zapsán, v rejstříku se to projeví za 30 dní.
Pobočné spolky mají registraci do konce května t.r. zdarma, později si ji platí oni
sami: 1000 Kč za 1 registraci! Do konce r. 2016 to musí být vše pořádku.
 Dopisy nalezené v sekretariátu z roku 2015- neřešené, Úkol: projít L. Kociánová

Ad. 2. Zpráva o finanční situaci po konci roku 2015
 Miroslav Ohlídal OK1DVM je nepřítomen - zdravotní důvody (po autohavárii
z dnešního dopoledne) - zkonstatováno, že rok 2015 skončil s přebytkem – máme cca
o 200 000,- Kč více na účtech než v minulém roce.
Úkol: – OK1DVM urychleně připraví zprávu o hospodaření a rozpočet na rok 2016 –
bude schváleno elektronicky – termín 10.2.
Ad. 3. Zpráva o situaci s chybějícími několika zápůjčkami po inventuře




Inventura proběhla, v materiálové části vše v pořádku. Zápůjčky jsou hotové za rok
2015, nejsou zpracované budovy a majáky.
Úkol: – OK1DVM dořeší a předá revizní komisi ke kontrole – termín 15.2.

Ad. 4. Zpráva o situaci s investičními dotacemi
 O. Trégl a L.Kociánová byli účastni na jednání SSS týkající se dotací. Bylo sděleno,
že se pro rok 2016 bude investovat především do spolků, které reprezentují, případně
na rekonstrukce sportovišť. Na jednání Rady dohodnuto, že se žádost o dotace pro
tento rok nebudou podávat – protože v daných podmínkách nemáme sebemenší šanci
cokoliv získat.
Ad. 5. Změny v rejstříku, situace s podáním pro naše členské kluby
 Řeší L. Kociánová – je připraven Návrh na zápis prvního spolku OK1KKI Jindřichův
Hradec (jediný náš pobočný spolek který poslal podklady !), po kontrole byly zjištěny
nedostatky – OK1KKI řeší a komunikují - po doplnění bude podán návrh na soud.
Předpoklad do 1 týdne.
Úkol: L. Kociánová připraví ve spolupráci s OK1RI dopis, vysvětlující nové
podmínky při zápisu pobočných spolků a poskytující návod jak postupovat při vyplňování
formulářů. Dopis bude zaslán všem pobočným spolkům. Termín co nejdříve jakmile bude
jasné co a jak – předpoklad do 15.2.
Ad. 6. Všeobecné podmínky pro VKV závody
 všeobecná rozprava - OK1VAO vypracoval všeobecné podmínky závodů pro VKV se
zapracovanými připomínkami
 proběhlo hlasování - jednomyslně schváleno
 Úkol: OK1VAO doplní připomínky schválené dnes radou a 27.01. celé podmínky
pošle členům rady.
Ad. 7. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů - informace o stavu.
 Zadání před dokončením, chybí drobnosti (statistiky závodů dle serveru Moravany a
dle SW ze Slovinska)
Úkol: OK1VAO dořeší, aby autor programu mohl začít co nejdříve pracovat.
Ad. 8. Zpráva o stavu a dění v našich nemovitostech.
 OK1LOL nepřítomen – zkonstatováno, že: – Kotelna Žďár nad Sázavou – stav
havárie, domluvena výměna kotle a další technologie, čekáme na nabídky od několika
firem, předpokládaný náklad cca 200 000,- Kč. Záměr opravu provést byl schválen
jednohlasně. Konkrétní nabídka bude vybrána elektronickým hlasováním.
Úkol: OK1LOL bude co nejrychleji řešit.
 Jablonec – úpravy prostor pro nájemníka – elektřina, máme dvě cenové nabídky,
vybrán dodavatel Exmar Jablonec – jsou naši dlužníci, umoří se tím část dluhu.
Předpokládaná cena 28 000,- Kč
 Ústí nad Labem – správce p. Klíma, po zhodnocení všech pro a proti zatím zůstane
vše tak jak je nicméně je úkolem OK1LOL, OK1RI a L. Kociánové udělat průzkum a
případně připravit změnu.
Ad. 9. Zpráva o stavu vyhodnocení OK/OM DX contestu CW a OK contestu RTTY
 do konce týdne by mělo být vyhodnocení CW
 vyhodnocení RTTY je již publikováno





zavedení pětiminutového pravidla u RTTY kategorie MultiOp - All Bands od
loňského roku vedlo k vyškrtnutí řady spojení bez penalizace. Také někteří jednotlivci
toto pravidlo nerespektovali.
Do obou závodů dorazilo s přesností na 10 kusů stejně deníků jako v roce předchozím.
diplomy budou rozeslány

Ad. 10. Zprávy vedoucích pracovních skupin
 účast Radioklubu na veletrhu Ampér 2016, podmínky zjišťuje OK5MM s L.
Kociánovou – zaslán návrh spolupráce pořádající agentuře spočívající v kompenzaci
za platbu stánku uveřejněnou reklamou v časopisu Radioamatér.
 Mládež – mistrovství republiky – vyhodnocení na webu.
 Organizátor technické soutěže pro rok 2016 – DDM Karlovy Vary
 ČRK přihlášen na HAM Rádio v FHN – jako každoročně.
 IARU Interim meeting – přihlášeni na víkend ve Vídni – zúčastní se OK1RI +
OK1VAO
 V rámci provozu stanice OL90IARU k 90. výročí IARU bylo navázáno přes 20 tisíc
spojení. Rada ČRK děkuje všem operátorům, kteří se do této akce zapojili za aktivní
účast, začínají se rozesílat QSL lístky.

Ad. 11. Různé - organizační záležitosti.
 Dva majáky nefungují – řeší OK2ULQ. Na Kleti nefungují 2 pásma, ulomená anténa,
na Kelčském Javorníku pásmo 23cm. – v řešení, fa BTV vyrábí nové mnohem
seriózněji udělané antény.
 Zvážit možnost pojištění majáků – dotaz na možnost příspěvku na opravy. OK2ULQ
zjistí částku v Kč.
 Návrh na provoz zvláštní značkou u příležitosti výročí Karla IV. 700 let. Bylo by
dobré vysílat i z Norimberku a z dalšího QTH. Zkoumají se možnosti a zájem.
 Setkání na Křemešníku – pracovní seminář OL7HQ se koná na hotelu Křemešník –
5/6. 02. 2016.
 Příspěvky na rok 2016. Očekáváme zaplacení do konce března 2016. Pak poslat
upomínací dopisy. Úkol: L. Kociánová

V Praze: 26. ledna 2016
Zapsal: Libuše Kociánová
Ověřil: OK1MCW

