ZÁPIS č. 29
jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 9. 3. 2013 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti ČRK v 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice
Přítomni: ing. Jiří Němec, OK1AOZ, ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský,
OK1XU, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Vít Kotrba, OK5MM, Karel
Matoušek, OK1CF, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, ing. Karel Košťál, OK1SQK,
ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, František Lupač, OK2LF, Mgr. Vojtěch Horák,
OK1ZHV.
Hosté: ing. Pavlína Rumplová, OK7YL, Stanislav Hladký, OK1AGE.
Omluveni: Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Zdeněk Hofbauer,
OK3RM, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Jiří Štícha, OK1JST.
OK1AOZ určil před zahájením jednání:
zapisovatele - OK1WF,
ověřovatele zápisu - OK1XU.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola zápisu č. 28 ze dne 19. 1. 2013 – OK1RI,
projednání příprav sjezdu ČRK – OK1XU, OK7YL, OK1ZHV,
organizační záležitosti – OK7YL,
různé,
závěr.

Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.
1. Kontrola zápisu č. 28 ze dne 19. 1. 2013 – OK1RI
Usnesení č. 111009 – na nevhodné chování na pásmech upozorňovat ve zprávách trvá.
Usnesení č. 120202 – podmínky vnitrostátních závodů – trvá.
Usnesení č. 120206 – dispoziční právo k bankovnímu účtu na ing. Víta Kotrbu s ohledem na konec volební období dále nesledovat.
Usnesení č. 120602 – Článek do časopisu napíše OK1CF do 03/2013.
Usnesení č. 120801 – Rada bere informaci OK1CF na vědomí a ukládá KV komisi
podněty dle možnosti využít při změně podmínek vnitrostátních závodů. Úkol stálý.
Usnesení č. 120803 - Dodržovat platnou směrnici vydanou k fakturaci a objednávkám
(na některých fakturách scházel údaj, kdo vydal příkaz k úhradě a datum) a zásady
uvedené ve smlouvě s firmou REKA Plus s.r.o. – trvá.
Usnesení č. 121005 – Rada souhlasí s nákupem pozemku č. p. 651 v k. ú. Ústí n. L.
za cenu 878.000.- Kč a pověřuje předsedu a tajemnici podpisem smlouvy – trvá (stát
dosud nedoručil návrh kupní smlouvy).
2. Projednání příprav sjezdu ČRK – OK1XU, OK7YL, OK1ZHV
OK1ZHV - Zajištěn sál pro cca 240 – 260 osob, projektor a možnost nahrávat průběh
jednání sjezdu (rozhodnou delegáti na místě). Pro delegáty budou zajištěny jmenovky
(průkaz delegáta).
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OK7YL – je připravena prezenční listina (jméno, příjmení a volací znak), sál bude otevřen
v 08:30 hodin. OK1ES bude přítomen a bude zajišťovat QSL službu.
OK1XU – notářka je zajištěna, jednání sjezdu bude moderovat OK1DIG, v záloze je
OK1AMY. Pokud jde o účast nečlenů ČRK na sjezdu rozhodnou o tom delegáti sjezdu.
K dnešnímu dni je přihlášeno cca 120 delegátů. Vyšel jeden předsjezdový bulletin ČRK,
do sjezdu vyjdou ještě dva. V časopisu Radioamatér vyšla zpráva předsedy a hospodáře
za uplynulé volební období, a návrh změn stanov podle nového občanského zákoníku.
K předpokládané debatě o členském časopisu Radioamatér bylo konstatováno, že výroba,
tisk a distribuce stojí celkem 103 tisíc Kč za číslo, z toho tisk 58 tisíc Kč a distribuce 45 tisíc
Kč. Celkové náklady na členský časopis za rok 618 tisíc Kč.
OK7YL pozve zástupce SZR, o účasti dalších hostů na sjezdu a účastníků, jejichž přihlášky
došly opožděně, rozhodne sjezd.
3. Organizační záležitosti - OK7YL
- smlouvy na zařízení k zapůjčení jsou připraveny, je možno vyzvednout,
- je třeba doplnit zástupce ČRK do revizní komise Sdružení sportovních svazů, byl vybrán
OK1WF,
- okolo 30 členů ČRK nedostalo členský časopis, OK7YL bude reklamovat,
- příspěvky na rok 2013 k dnešnímu datu zatím zaplatilo 1587 členů, OK7YL zaurguje
v dubnu neplatiče.
4. Různé
- Rada schválila návrh na ocenění diplomem ČRK pro OK4MM, předání bude provedeno
v Holicích.
- OK1MP informoval radu o spolupráci s PZK ohledně využití balonů k radioamatérským
účelům. Bylo dohodnuto, že OM3EI zveřejní informaci v časopise a v červnu 2013 bude
vysílat OL13VBD,
- ČRK podpoří pro OK1LU u příležitosti jeho 95. narozenin speciální značku OK95LU,
- OK1CF navrhl pro závod OK/OM DX Contest fone část termín druhý týden v dubnu - rada
souhlasí,
- Rada souhlasí s odprodejem zařízení TRX FT- 90R OK5MZ.
- OK5MM informoval radu o setkání týmu OL3HQ v hotelu Křemešník.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané
problematice a ukončil poslední jednání ve 13:45 hod. Protože vzhledem ke zdravotnímu
stavu nebude přítomen na sjezdu, stručně zhodnotil své působení ve funkci předsedy a
poděkoval aktivním členům rady za spolupráci v uplynulém volebním období. Nové radě
popřál do další činnosti hodně úspěchů.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF,
ověřil: Jan Litomiský, OK1XU.
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