ZÁPIS
z mimořádného jednání Rady Českého radioklubu
konaného dne 23. 4. 2013 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti ve 3. patře budovy U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Miroslav Hakr,
OK1VUM, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Karel Matoušek, OK1CF, František Lupač, OK2LF, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, ing. Vít Kotrba, OK5MM, Stanislav
Hladký, OK1AGE, Petr Chvátal, OK1FFU, Michal Oplt, OK1LOL, Petr Kašpárek, OK2ULQ
Hosté: ing. Pavlína Rumplová, OK7YL, ing. Luděk Salač, OK1VSL, ing. Jaroslav Bažant,
OK1WF
Omluveni: ing. Martin Kumpošt, OK1MCW, Jan Paleček, OK1NP, ing. Petr Spáčil, OK1FCJ,
Michal Cempírek, OK1MTZ
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK1WF,
ověřovatele zápisu – OK5MM.
Návrh programu:
1. Řešení situace na sekretariátu ČRK
2. Různé
Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.
1. Řešení situace na sekretariátu ČRK
V úvodu OK1RI vysvětlil důvody svolání mimořádného zasedání rady ČRK a sdělil členům
rady, že jmenoval pro řešení současného stavu komisi ve složení OK1XU, OK1VUM a
OK1AGE. Za komisi vystoupil OK1XU a konstatoval následující:


provedená kontrola v sekretariátu ČRK zjistila nedostatky v administrativní činnosti,
zejména pozdní předání podkladových materiálů pro daňové přiznání nesprávné
informace podané o této skutečnosti radě, nevyřízené faktury a další nedostatky ve
vztahu k firmě, která provádí účetnictví, nejistotu úplnosti o vedení evidence klubů a
jejich členů atp.



Současný stav podrobně projednali s tajemnicí ing. Rumplovou a v dohodě s ní doporučili
následující řešení:
1. Uzavřít s ing. Rumplovou dohodu o ukončení pracovního poměru k 31. 5. 2013. Do
uvedeného termínu předá protokolárně funkci novému tajemníkovi. Pokud nebude
ustaven, pak předsedovi ČRK.
2. Jmenované bude vyplaceno odstupné ve výši dvou měsíčních platů v souladu ustanovením zákoníku práce.
3. Ing. Rumplová s předloženým řešením souhlasí a jako omluvu uvádí, že zaměřila
pozornost na zpracování evidenčních karet klubů a ostatní administrativě nevěnovala
odpovídající pozornost.



OK1AGE a OK1XU byla provedena kontrola zůstatku v korunové pokladně, odpovídal
zůstatku dle účetní evidence.

Po diskuzi nechal OK1RI hlasovat o předloženém návrhu řešení.
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Usnesení č. 130401: Rada souhlasí s ukončením pracovního poměru s ing. Rumplovou
dohodou k termínu 31. 5. 2013 a vyplacením odstupného ve výši dvou měsíčních platů.
Po špatných zkušenostech s výběrovým řízením (dlouhá doba, značný počet uchazečů atd.)
informoval OK1RI radu, že na dnešní jednání pozval dva zájemce o funkci tajemníka a doporučil radě vyslechnout jejich životopisy. Jedná se o ing. Oldřicha Trégla, OK1VUL, a Jana
Vyskočila, OK1XD.
Ing. Oldřich Trégl, OK1VUL – absolvoval ČVUT, fakultu elektro, v roce 1977. Následně byl
zaměstnán v Tesle Strašnice a řadě dalších firem. 2 roky v Egyptě. Ovládá AJ, NJ a RJ.
V současné době OSVČ. Nastoupit může v podstatě ihned. Jako amatér účast na polních
dnech s OK1KRI, jinak není aktivní.
Jan Vyskočil, OK1XD – absolvent obchodní akademie, praxe v oboru minimální. Krátce
obchodním manažerem při prodeji IT techniky, 10 let řidič (kamion, dodávka), v současné
době není v pracovním poměru. Rád by spojil koníčka (amatérské vysílání) a práci. Ovládá
AJ. Je aktivní na KV, v současné době 260 zemí DXCC.
Usnesení č. 130402: Rada ČRK vybrala do funkce tajemníka ing. Oldřicha Trégla, OK1VUL.
Ukládá předsedovi zabezpečit administrativní záležitostí spojené se jmenováním do funkce.
Nástupní plat stejný, jako při nástupu ing. Rumplové, tříměsíční zkušební lhůta, smlouva na
dobu určitou na dobu jednoho roku.
2. Různé
OK1RI – stručně informoval radu o problematice projednávané na jednání Interim Meeting
C4/C5 IARU Reg. 1 ve Vídni.
OK1CF – obdržel protesty některých účastníků závodu OM/OM DX Contest. Pro vyhodnocení
byl použit nový SW. Rada bude problém řešit, ale výsledky závodu nelze měnit a jsou
konečné.
OK1VUM – jak řešit stávající stav v diskusním fóru ČRK OK list. Po diskuzi přijala rada:
Usnesení č. 130403: S ohledem na nevhodné příspěvky ze strany OK1VPZ a OK1TEH
v OK-Listu rada ustaví správce této konference s právem vyloučit účastníka.
Závěrem OK1RI poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a ukončil jednání v 18:30 hod.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: ing. Vít Kotrba, OK5MM
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