ZÁPIS č.2
jednání Rady Českého radioklubu, konaného dne 6.6.2009 od 10.00 hodin v sídle organizace,
U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Karel Košťál,
OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaroslav Baţant, OK1WF, ing. Jiří
Škácha, OK7DM, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Zdeněk Hofbauer, OK3RM.
Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, Josef Zabavík, OK1ES,
Omluveni: Mgr.Vojtěch Horák, OK1ZHV, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, Ondřej Koloničný,
František Lupač, OK2LF.

OK1CDJ,

Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK1WF,
ověřovatele zápisu – OK1XU.

Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu ze dne 4.4.2009,
Členský časopis a jeho vydávání po roce 2009, poptávka po dodavateli,
Výsledek jednání o pronájmu pozemku v Ústí nad Labem a další postup,
Kontrolní den na úpravě fasády objektu v Jablonci n. N.,
Financování ČRK a naloţení s uvolněnými finančními prostředky z invest. fondu KB,
Organizační záleţitosti,
Diskuze,
Závěr.

Návrh programu schválila rada bez připomínek.

1. Kontrola zápisu ze dne 4.4.2009
Úkol č. 090401 – OK1MP informoval IARU, ţe pro nezájem státních orgánů ČR byl
záchranný systém v OK zrušen. Sdělil koordinátorovi IARU R1, ţe to je důvod, proč ČRK pro
tento účel koordinátora nemá.
Úkol č. 090402 – OK1ZHV byl z dnešního jednání omluven. Úkol trvá.
Úkol č. 090403 – OK1ES informoval radu, ţe jednání s makléřskou pojišťovací společností
se uskutečnilo dne 6.4.2009. Od jednání se neozvali. Rada uloţila OK1ES znovu společnost
kontaktovat.
Úkol č. 090404 – OK1ES kontaktoval OK1FUA a informuje radu, ţe OK1FUA sice slíbil řešit
novou verzi vyhodnocování závodů na VKV, ale slib nesplnil. Bylo konstatováno, ţe SW. který
pod zadáním OK1FUA napsal OK1DSZ. je vhodný a plně funkční pro vyhodnocování OK-OM
DX Contestu a bez velkých problémů pro další KV závody, ţe však je nepouţitelný pro
vyhodnocování VKV závodů. Pracovní skupina pro VKV se zabývala problémem
vyhodnocování závodů - OK1DIX v současnosti zkoumá program LX (který je vyuţíván) a je
v řešení, zda bude program nějak upravován, případně napsán nový. Vše toto řeší OK1DIX
bez jakéhokoli současného i budoucího poţadavku na úhradu ze strany ČRK. Lze tedy
zkonstatovat, ţe v současné době není ŢÁDNÝ váţný problém s vyhodnocováním závodů jak
na KV, tak na VKV. Na okraj je vhodné konstatovat, ţe nefunkčnost pro závody VKV nelze
hodnotit jako chybu OK1DSZ, protoţe "prý" poţadavek na vyhodnocování VKV závodů mu
nebyl předán. OK1DSZ je s problematikou obeznámen, neboť se obou kategorií závodů
zúčastňuje (jako součást částečně překrývajících se OL7R a OK2M).
Úkol č. 090405 – je řešeno ve spolupráci OK3RM a OK1DSZ, zatím bez problémů. Trvá.
Úkol č. 090406 – 10. mistrovství mládeţe v AROB se účastní OK1AOZ a OK1XU.
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Úkol č. 090407 – OK1XU informoval radu, ţe po provedené prověrce neplánovaných
nákladů v Jablonci nedoporučil proplacení faktury za úklid sněhu. Faktura byla vrácena.
Úkol č. 090408 – OK1VJV informoval radu, ţe prověrku nákladů na GO stánku dokončí
příští týden v Holicích. Pokud jde o moţný nákup pultu, dostal nabídku za 10 aţ 11 tisíc Kč.
Nákup bude realizován prostřednictvím ČRK, sponzora zajistí OK1CF.
Úkol č. 090409 – výroba map s výjimkou mapy ČR zahájena, tam byl problém se získáním
kartografických podkladů za rozumnou cenu. Rada schválila výrobu map ČR v celkovém
nákladu 3.000 kusů, ostatních map po 5.000 ks.
Úkol č. 090410 – OK1VJV podal stručnou informaci o opravách nemovitostí v majetku ČRK
a napsal článek o výstavě AMPER 2009. Splněno.
Úkol č. 090411 – Kronika OK1CG je přeloţena do angličtiny a OK1XU zajistí vystavení na
webu. Splněno.
Úkol č. 090412 – na dotaz OK1XU rada rozhodla o ponechání současného poskytovatele
internetových sluţeb WEB4U (prověřil OK1RI) a nesouhlasí s vytvořením poradního sboru.
Splněno.

2. Členský časopis a jeho vydávání po roce 2009, poptávka po
dodavateli
OK1AOZ
zveřejnit
zveřejnit
redakční
na ČRK.

informoval radu, ţe v uvedené věci jednal VV, který po obsáhlé diskuzi doporučil
poptávku po zhotoviteli. Vydavatelem bude i nadále ČRK. Poptávku doporučuje
k 1.07.2009 s tím, ţe podmínky vypracuje pracovní skupina sloţená z členů
rady a místopředsedů OK1XU a OK1RI. Pracovní skupina se sejde dne 10.06.2009

Usnesení č. 090601 – rada souhlasí s návrhem předsedy.

3. Výsledek jednání o pronájmu pozemku v Ústí nad Labem,
další postup
OK1ES informoval radu, ţe úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal ČRK
návrh nové smlouvy na pronájem pozemku pod naším objektem. Ve smlouvě došlo
k navýšení nájmu ze současných 5.145 Kč na 127.444 Kč za rok. Jednání o sníţení nájmu,
které vedli OK1AOZ a OK1XU, nebylo úspěšné, a proto, i s ohledem na moţný vývoj
v budoucnu, doporučil OK1XU pozemek odkoupit. Zástupci státu tuto moţnost potvrdili a
doporučili ţádost podat co nejdříve. Odhad ceny 1,3 aţ 1,5 milionu Kč.
Usnesení č. 090602 – rada souhlasí.
Vzhledem k tomu, ţe obdobný problém lze očekávat na objektu ČRK v Jablonci nad Nisou,
doporučuje předseda radě pověřit OK1XU jednáním o podmínkách pronájmu nebo případném
odprodeji pozemku s vlastníkem.
Usnesení č. 090603 – rada souhlasí.

4. Kontrolní den na úpravě fasády objektu v Jablonci n. N.
OK1AOZ informoval radu, ţe dne 27.05.2009 se uskutečnilo jednání přímo v objektu ČRK
v Jablonci n. N. U objektu bylo postaveno lešení a začalo se jiţ pracovat. Zástupce
dodavatele ing. Klíma poţadoval další zálohu ve výši 100 tisíc Kč. Záloha v této výši nebyla
poskytnuta, ale protoţe práce pokročily, byla slíbena záloha ve výši 50 tisíc Kč. Termín
dokončení byl stanoven na 30.6.2009. ČRK má od 1.07.2009 připravenu novou nájemní
smlouvu. Ta jiţ zohledňuje provedenou rekonstrukci.
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Usnesení č. 090604 – rada bere na vědomí informaci o průběhu prací na opravě objektu
v Jablonci n. N.

5. Financování
prostředky

ČRK

a

naložení

s uvolněnými

finančními

Uvedené problematice byla věnována obsáhlá diskuze, které se zúčastnili všichni přítomní.
V té byla mimo jiné vysvětlena problematika časového skluzu výnosů ze Sazky, nezbytné
převody hotovosti na běţný účet pro zajištění výplaty mezd a dalších plateb, moţnosti
ukládat volné finanční prostředky na termínované vklady, výběr členských příspěvků atd.
Usnesení č. 090605 – rada jmenovala skupinu ve sloţení OK1AOZ, OK1XU, OK1RI,
OK1MP, OK1SQK, OK1VUM a OK3RM. Tato skupina prověří rozhodující nákladové poloţky
(QSL sluţba, účetní, mzdy atd.) s cílem najít úsporu ve výši cca 1 milion Kč.
Usnesení č. 090606 – rada pověřuje OK1SQK, aby uloţil vklad 3.750 000 Kč u M-Banky do
8.6.2009. OK1SQK vypracuje pro členy rady všeobecně srozumitelný přehled nákladů a
příjmů a předloţí ho na zasedání rady v Holicích.

6. Organizační záležitosti
Seznámení rady ČRK s průběhem auditu hospodaření ČRK
Audit provádí ing.Miroslav Vohlídal, OK1DVM, který provedl rekapitulaci dosud provedených
úkonů. V první části se zaměřil na hospodaření s majetkem, protoţe činí 99% z hodnoty ČRK.
Prověřil, jak je vedena jeho evidence a jak je s ním nakládáno. Provedl kontrolu
inventarizace v období 2005 - 2008 a ze zápisů je zřejmé, ţe byla provedena inventarizace
účetní a ne vţdy fyzická (budovy, pozemky, zápůjčky). Doporučil provádět úplnou fyzickou
inventuru majetku včetně zapůjčeného materiálu. V druhé části se zaměřil na vývoj
mzdových prostředků od roku 2005. Jako důvod uvedl výši této nákladové poloţky (cca 1,55
milionu Kč). Tuto část má pouze rozpracovanou. Definitivní audit hospodaření předloţí do
15.7.2009.
Usnesení č. 090607 – rada bere dílčí informaci OK1DVM na vědomí. Definitivní výsledky
auditu budou projednány na zasedání rady v Holicích, včetně přijatých opatření.
Informace tajemníka, OK1ES:


Předloţil seznam 36 starých a nefunkčních předmětů k likvidaci. Jde zejména o
notebooky, převaděče, antény a další drobný majetek. K tomu doporučil OK3RM po
contestu OL9HQ stáhnout všechny zapůjčené věci na ČRK. Pořízené před rokem 2004
nabídnout k odprodeji a pro ostatní stanovit od 1.1.2010 nájemné. Smlouvy o zápůjčce
jiţ neprodluţovat. (platí do 31.12.2009).
Usnesení č. 090608 – tajemník ČRK zašle seznam předmětů navrţených k vyřazení
všem členům rady e-mailem. Návrh na další vyuţití připraví komise ve sloţení OK1ES,
OK1SQK, OK1AGE. Na dalším zasedání rady odsouhlasíme. Rada odsouhlasila návrh
OK3RM a uloţila OK1ES vyzvat písemně k odevzdání zapůjčeného majetku.



Rada projednala došlé stíţnosti na stanici OL9W, která přes řadu upozornění ostatních
účastníků závodu 2.subregionál 2009, pásmo 144 MHz, neprovedla kroky k odstranění
rušení, které vznikalo např. i pouţitím zařízení IC706 s KW PA. VKV pracovní skupina se
neshodla na doporučení pro radu v této věci, neboť při hlasování v pracovní skupině
obdrţely návrhy hodnotit/nehodnotit shodné počty hlasů.
Usnesení č. 090609 – Stanice OL9W nebude v závodě 2.subregionál 2009, pásmo 144
MHz, hodnocena v souladu s bodem 27 písm. a) Všeobecných podmínek závodů na VKV.
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Předloţil ţádost OK1ZHV na příspěvek pro ubytování a stravování 22 dětí na letošním
setkání v Holicích ve výši 10 000 Kč a ţádost OK1DXP o dotaci 5 000 Kč na práci s dětmi.
Usnesení č. 090610 – rada obě ţádosti zamítla, neboť z úspor dosaţených ve
schválených kapitolách rozpočtu nelze v dané ekonomické situaci hradit poloţky v
rozpočtu neschválené.



Informoval radu, ţe k datu 31.7.2009 končí volací značka OK1CRA a vzhledem k
současnému znění vyhlášky o volacích značkách ji nelze obnovit.
Usnesení č. 090611 – OK1ES poţádá pro ČRK o volací značky OK1RCR a OL1CRA.



Na QSL sluţbu docházejí v posledním období QSL, které nám nepatří. Zásilky pro OK stn.
obsahují QSL pro OH, ON, OY, OZ atd. Bude projednáno ve Friedrichshafenu.



Rada potvrdila rozhodnutí VV ze dne 14.1.2009 ohledně sponzorské účasti v soutěţi
„Konkurs PE 2009“.



Výjezdního zasedání rady sdruţení sportovních svazů ČR ve dnech 18 a 19.6.2009 se
zúčastní OK1AOZ.



Rada pověřuje OK1CF zajistit účast DL3DXX na setkání v Holicích.

OK1XU:


Připomenul nutnost stanovit výši členského příspěvku pro přidruţené členy ČRK dle § 4
Stanov ČRK upravených posledním sjezdem.
Usnesení č. 090612 – rada schválila členský příspěvek pro přidruţené členy ve výši 50
Kč ročně.



Upozornil na nutnost schválit platové výměry zaměstnanců ČRK. Bude projednáno na
zasedání v Holicích.



Doporučil projednat návrhy na ocenění vynikajících radioamatérů. Návrhy podají členové
rady, zejména vedoucí pracovních skupin, do 30.07.2009 a rada je projedná v
internetovém hlasování.



Doporučil radě vyuţít Světového dne radioamatérů k propagaci radioamatérství, v příštích
letech pořádat k tomuto dnu tiskové konference ČRK, provoz OL0WARD atp.



Rada souhlasí s úpravou členské přihlášky do ČRK (vyškrtnut „voják základní sluţby“).

Setkání radioamatérů ve Friedrichshafenu
Rada projednala organizační záleţitosti spojené s účastí vedení ČRK na této významné akci,
zejména formy presentace radioamatérského hnutí v OK, propagační materiály atd.
Usnesení č. 090613 - rada uloţila OK1SQK přeloţit do angličtiny materiál OK2LF a
presentovat ho na našem stánku na setkání.
Zapsal: ing. Jaroslav Baţant, OK1WF
Ověřil: Jan Litomiský, OK1XU
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