ZÁPIS č. 01

z jednání Výkonného výboru Českého radioklubu
konaného dne 25. 3. 2014 od 13. hodin
v zasedací místnosti ČRK v 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miloslav Hakr, OK1VUM, Jan Litomiský, OK1XU,
Stanislav Hladký, OK1AGE, Michal Oplt, OK1LOL, ing. Oldřich Trégl, OK1VUL.
Omluven: ing. Miloš Prostecký, OK1MP.
Program:
1. Správa a údržba nemovitostí
2. Oběh dokladů
3. Investiční dotace MŠMT
4. Členské příspěvky
5. Databáze členů, karty radioklubů
Jednání:
1)
Protože nájemce oznámil, že kvůli vysoké konkurenci v místě jeho podnikání se rozhodl neprodloužit nájemní smlouvu v objektu ve Žďáru nad Sázavou, která končí 30. června 2014, VV rozhodl
o cestě do Žďáru n. S. k projednání alternativních řešení správy objektu s tímto nájemcem.
Zúčastní OK1RI a OK1XU, termín dle dohody zúčastněných v týdnu od 31.3.
V nemovitosti Jablonec nad Nisou proběhly revize technologií (elektro, plyn…), nutno vyřešit odstranění zjištěných závad. Zároveň nutno projednat se společností REKA Plus režim údržby
v budově. Proto se v průběhu dubna uskuteční cesta do Jablonce za účasti OK1XU, OK1LOL a
OK1VUL. Termín dle dohody zúčastněných v průběhu dubna.
VV odmítl navrženou změnu dodavatele plynu pro vytápění objektu Jablonec nad Nisou.
2)
V souladu se Stanovami ČRK (§ 8, odst. 10) je oběh všech dokladů Rady ČRK podřízen tajemníkovi
ČRK, který za oběh odpovídá. Všechny došlé doklady je proto třeba předávat tajemníkovi. Aktuálně
docházející účetní doklady jsou již dobře evidovány v přehledné tabulce se všemi dalšími potřebnými údaji – ta bude sloužit i k evidenci dokladů přestupujících mezi ČRK a účetní firmou. Nutno
dořešit distribuci došlých dokladů těm členům rady, jichž podle obsahu týkají. Rozhodnuto tabulku
účetních dokladů a další došlou korespondenci zpřístupnit členům rady ČRK prostřednictvím
vzdáleného přístupu.
Odpovídají: zřízení externího úložiště: OK1LOL, přesun dat a jejich aktualizace: OK1VUL
3)
Na základě výzvy Sdružení sportovních svazů rozhodl VV, že ČRK požádá MŠMT o dotaci investičního charakteru v celkové výši 480 tis. Kč. Dotace bude využita na obnovu technologie majáků a
výstavbu majáků nových, hlavně pro vyšší pásma.
Odpovídají: OK1VUM, OK1VUL
4)
Po ukončení evidence došlých členských příspěvků ke dni 31. 3. 2014 bude členům, kteří dosud
nezaplatili členské příspěvky za rok 2014, ale v roce 2013 mají placeno, dopisem připomenuta
úhrada příspěvků. Možnost obnovení členství bude připomenuta i těm, kdo nezaplatili za rok 2013.
Odpovídá: OK1VUL
Termín: duben 2014
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5)
Vzhledem k tomu, že současná databáze členů, klubů a uživatelů QSL již naprosto nevyhovuje,
bylo rozhodnuto o zadání vytvoření nového databázového systému. Připraví OK1VUL ve spolupráci
s OK1ES.
Odpovídá: OK1VUL
Termín: říjen 2014
Kontrolou veřejného rejstříku zjištěno, že ne všechny radiokluby (pobočné spolky) ČRK jsou v něm
uvedeny, resp. uvedeny správně. Nesoulad údajů ve veřejném rejstříku s údaji v žádostech vedl již
v některých případech k pozastavení řízení o prodloužení platnosti koncesí klubů ze strany ČTÚ. VV
doporučuje klubům, aby údaje v žádostech uvedly do souladu s údaji v rejstříku
(http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx). Po doručení evidenčních karet potvrzených kluby si tajemník po porovnání údajů v rejstříku a v kartách dle potřeby od klubů vyžádá doplnění
údajů, a Rada ČRK podá návrh na doplnění/změny evidence pobočných spolků ČRK.
Odpovídají: OK1XU, OK1VUL
Zapsal: OK1VUL
Ověřil: OK1XU
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