ZÁPIS č. 22
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 25. 2. 2012 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti SSS v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Vít Kotrba,
OK5MM, ing. Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloš Prostecký,
OK1MP, ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, ing. Miroslav
Hakr, OK1VUM, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV
Hosté: ing. Jiří Škácha, OK7DM, Stanislav Hladký, OK1AGE, ing. Pavlína Rumplová
Omluveni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, František Lupač, OK2LF, Ondřej
Koloničný, OK1CDJ
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF
Ověřovatele zápisu – OK1XU
Návrh programu
1.
Kontrola zápisu č. 20 ze dne 10. 12. 2011 – OK1AOZ
2.
Výsledky inventarizace majetku ČRK za rok 2011 – OK5MM
3.
Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK1ZHV, OK2ZI
4.
Finanční situace ČRK před roční uzávěrkou – OK5MM, OK7DM
5.
Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
6.
Organizační záležitosti – OK7DM
7.
Diskuze
8.
Závěr
Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.
1. Kontrola zápisu č. 20 ze dne 10.12. 2011 – OK1AOZ
Usnesení č. 110807 – splněno,
Usnesení č. 110809 – změny v pravidlech OK - OM DX Contestu - trvá,
Usnesení č. 111006 – OK1KCI, OK1OSA trvá, ostatní splněno,
Usnesení č. 111009 – na nevhodné chování na pásmech upozorňovat ve zprávách - trvá,
Usnesení č. 111011 – splněno, chybí pouze zápis do LV na katastrálním úřadě,
Usnesení č. 111204 – diplomy rozeslány, plakety budou příští týden – splněno,
Usnesení č. 111205 – vyřídit QSL OL1HQ – splněno,
Usnesení č. 111206 – podmínky závodu aktivita 160 m zveřejněny – splněno,
Usnesení č. 111207 – splněno,
Usnesení č. 111209 – připojení na internet zajištěno, smlouva vypovězena – splněno,
Usnesení č. 111210 – výběrové řízení na funkci tajemníka ČRK – splněno.
2. Výsledky inventarizace majetku ČRK za rok 2011 – OK5MM, OK1SQK
Inventuru provedla inventurní komise schválená Radou ČRK ve složení: předseda Ing. Vít Kotrba,
OK7MM, a členové: Ing. Karel Košťál, OK1SQK a Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, za přítomnosti Ing.
Jiřího Škáchy OK7DM, tajemníka ČRK a ing. Pavlíny Rumplové, nové tajemnice ČRK. Informaci
předložil OK1SQK, inventura proběhla 13. 2. 2012, potom, kdy k inventuře byly předloženy
tajemníkem ČRK připravené seznamy hmotného a nehmotného majetku, smlouvy o výpůjčce a
seznam výpůjček, karty hmotného majetku a výpisy z účetní evidence. Zápis je k dispozici
u tajemnice ČRK.
Usnesení č. 120201 – Rada
a) bere na vědomí zprávu inventarizační komise,
b) schvaluje komisí předložený návrh na zrušení majetku v hospodářské evidenci s výjimkou antény FRITZEL, položka A094, která bude využita při činnosti ČRK,
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c) ukládá doplnění evidence o darovací smlouvu vyřazené položky inv. č. B136/1, 3 a vyhotovení
zápůjčního listu položky inv. č. C002,
d) ukládá dokončení agendy smluv o výpůjčce u zapůjčených položek,
e) ukládá fyzickou likvidaci zrušeného majetku, včetně položek zrušených v minulém roce, které
nebyly dosud fyzicky zlikvidovány.
Zodpovídá: ing. Rumplová

Termín: příští zasedání rady

2. Posoudit žádosti o prodloužení zápůjček zařízení. Nové smlouvy o zápůjčce uzavřít do konce
roku 2013.
Zodpovídá: OK1CF, OK2ZI

Termín: 15. 3. 2012

3.Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK1ZHV
OK1CF - konstatoval, že v posledním období opouští naše hobby řada zkušených radioamatérů.
Jako hlavní důvody uvedl porušování povolovacích podmínek a hamspiritu v závodech, při provozu
expedičních stanic atd., ze strany některých neukázněných jednotlivců. Jako jednu z možností, jak
situaci zlepšit, navrhuje změnit podmínky vnitrostátních závodů pořádaných ČRK. OK1CF navrhuje
řešit tuto neúnosnou situaci v pracovní skupině pro práci na KV a následně na KV setkání
v Holicích.
Usnesení č. 120202 – Rada ukládá OK1CF projednat uvedenou problematiku v pracovní skupině
pro práci na KV a předložit konkrétní návrh řešení do 31. 3. 2012.
OK1ZHV – technické soutěže mladých budou probíhat na úrovni okresních soutěží v březnu, krajské soutěže v dubnu a Mistrovství ČR v květnu, letos v Hradci Králové.
Kurz pro nové koncesionáře bude v termínu 27. 4. (pátek) až 2. 5. (úterý) v Autokempu Stříbrný
rybník, Hradec Králové.
Kurs Radioklubu OK1KTS se bude konat od pátku 14. 4. do úterý 17. 4. 2012. Místo konání: Báňská stavební, Sokolov, Chebská 53, Dolní Rychnov.
Požádal radu, aby do připomínek k vyhláškám zahrnula změnu povolovacích podmínek, která by
umožnila možnost vysílat pod dohledem libovolného koncesionáře, např. člena rodiny. Umožnit
vysílání pod dohledem ve třídě daného koncesionáře.
Usnesení č. 120203 – Rada ukládá OK1AOZ zahrnout tento požadavek do materiálu připraveného pro jednání s ČTÚ.
4. Finanční situace ČRK před roční uzávěrkou – OK5MM, OK7DM
OK5MM seznámil radu se stavem financí před roční uzávěrkou. Konstatoval, že měsíční výpisy
z bankovních účtů tajemník zasílá všem členům rady. Upozornil na řadu faktur neuhrazených v termínu splatnosti. OK1SQK doporučil radě podrobit tuto oblast hospodaření mimořádné kontrole.
OK1XU upozornil, že již v dubnu (a naposledy písemně v listopadu) minulého roku správce domu
v Ústí n. L. reklamoval správnost výše doručených faktur i nedoručení některých faktur, správce
domu ve Žďáru n. S. reklamoval nedoručení faktury za poslední kvartál 2011, a k návrhu OK1SQK
se připojil.
Usnesení č. 120204 – Rada žádá revizní komisi o prověření vystavených faktur za nájem a
správu nemovitostí v roce 2011 a jejich doručení nájemcům. Komise se ústy předsedy, OK1AGE,
rozhodla žádosti vyhovět.
5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK – OK1XU
OK1XU – jednotlivé nemovitosti v naší správě bez problémů, pouze Jablonec řešil mimořádný úklid
sněhu a shoz rampouchů. Za tuto činnost byla vyplacena částka 23 000 Kč.
Informoval radu, že poslední podkladové materiály k zahájení soudního vymáhání pohledávky
za firmou NESTO byly předány právnímu zástupci.
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6. Organizační záležitosti
Usnesení č. 120205 – Rada v souladu s ukončením pracovní smlouvy odvolává z funkce tajemníka ČRK ing. Jiřího Škáchu, OK7DM, ke dni 29. 2. 2012 a na základě výběrového řízení jmenuje
od 1. 3. 2012 do funkce tajemnice ing. Pavlínu Rumplovou. V nové funkci jí přeje hodně úspěchů.
Usnesení č. 120206 – Na základě organizační změny Rada souhlasí s převodem dispozičního
práva k bankovnímu účtu na ing. Víta Kotrbu a ing. Pavlínu Rumplovou.
OK1VJV – v termínu od 13. 3. do 16. 3. 2012 se koná výstava ELEKTRON. Je zajištěn stánek a
propagační materiály ČRK. Účast členů rady ČRK na stánku je zajištěna. Tajemník požádá povolovací orgán o přidělení příležitostné značky OL12ELE na měsíc březen 2012.
Usnesení č. 120207 – Rada bere informaci na vědomí.
OK1XU - zmínil problematiku vydávání krátkodobých koncesí. Upozornil na rozdílný výklad MPO a
ČTÚ a doporučil řešit, zejména navázat přímé jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu,
o které ČRK přes dva roky marně usiluje. K tomu sumarizovat návrhy, které rada v minulosti ministerstvu jako podklady k jednání již zaslala, a aktualizovat je dle pozdějšího vývoje legislativy.
Usnesení č. 120208 – Rada vzala informaci na vědomí a pověřila OK1AOZ, aby požádal odbor
elektronických komunikací MPO o schůzku k problematice novelizace legislativy ARS. Rada současně pověřila OK1MP soustavným sledováním návrhů legislativních změn pro amatérskou službu
z veřejných zdrojů, zejména WEBů PSP, MPO a ČTÚ.
OK1MP – oznámil vyhodnocení OK DX RTTY Contestu. Proti předchozímu roku opět o 10 % vyšší
účast stanic. Rada vyslovila poděkování OK1MP za rychlé vyhodnocení a rozeslání plaket a diplomů.
Rada projednala současnou situaci na mikrovlnných pásmech a bude podporovat realizaci majáků
a dalších zařízení bez obsluhy, mimo závodní aktivity, např. formou grantů.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil jednání v 15:15 hod. Další zasedání rady ČRK, se bude konat dne 14. 4. 2012 od 10:00
hodin v budově SSS ČR v Praze Holešovicích. Zasedací místnost zajistí tajemnice.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: Jan Litomiský, OK1XU
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