
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného

dne 29.6.2021 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav  Hakr OK1VUM , Jan Karel OK1VAO,  Otakar Pekař OK1TO, 
Petr Kašpárek OK2ULQ, Martin Černý OK1VHB, Jan Paleček OK1NP, Petr Chvátal OK1FFU,  

Omluveni: Martin Kumpošt OK1MCW,  Pavel Míšek OK7PM, Vojtěch Horák OK1ZHV, Karel 
Matoušek OK1CF, Miroslav Vohlídal OK1DVM, Miloš Prostecký OK1MP, Pavel Kupilík OK1MY, 
Michal Cempírek OK1MTZ, Josef Burian OK1AY

   

Tajemník, Libuše Kociánová OK1LYL
Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL 
Ověřovatel zápisu: Jan Paleček OK1NP

Program: 

1. Kontrola zápisu a úvodní formality

2. Schválení elektronických hlasování od poslední "fyzické" Rady 18.8.2020 

3. Situace s nemovitostmi

4. Dění v IARU SWOT atd...., snad "fyzická" konference v Novém Sadu

5. Setkání Holice - příprava

6. Finanční záležitosti, rozpočet

7. Vyhodnocení všech OK/OM DX contestů (CW 2020, RTTY a SSB 2021)

8. Vyhodnocení VKV závodů za uplynulé období

9. Zpráva o situaci s programem na správu členské 

10. Příprava sjezdu v září 2021

11. Zprávy vedoucích pracovních skupin

12. Různé, organizační záležitosti 

13. Školení redakčního programu nového webu 



Ad.1.  Kontrola zápisu, úvodní formality

Ad.2.  Schválení elektronických hlasování od poslední "fyzické" rady 18.8.2020 jich bylo 
devět - a to konkrétně:

 19.9. kauza ŠŤouračová + R-pass - odhlasována možnost "mávnout nad tím rukou"     
 24.11. prémie našich dam 
 7.12. revitalizace OK0C - možnost schválena ad.hoc
 12.1. poshovění nájemci v Ústí nad Labem 
 8.2. oprava podlahy Žďár - prostor po paní Šťouračové 
 1.3. "všeobecné podmínky" závodů VKV 
 5.4. úprava termínů ve všeobecných podmínkách závodů - VKV - schváleno zrušení 

termínu 36 hodin a zůstává původní termín 8 dnů po skončení závodu.
 6.5. Třetí díl "Hamík" dáme OK1DPX 10 000,-
 20.5. Provést přestavbu předpoledního podlaží v Ústí nad Labem na 2 byty - 

           Všechna elektronická hlasování schválena.

Ad.3.  Situace s nemovitostmi

 Zpráva o stavu přestavby v Ústí – odsouhlaseno upravit volné prostory na dva větší 
byty a garsonku

 Byl vyklizen nepořádek na dvoře v Ústí, suť, větve, odpady po bezdomovci.
 Zpráva o pronájmu posledních volných prostor ve Žďáru (2 kanceláře v nejvyšším 

patře (prázdné řadu let) a prostor po výrobci hydr.hadic. Nutné určité opravy 
(odstranění oleje z podlahy a stěn, malování, výměna dveří mezi kancelářemi, oprava 
podlah v kancelářích), odhad nákladů 30 000,- Kč - odhlasováno

 Situace s výměnu firmy SARTO  -  k 31.7.2021 byla ukončena spolupráce s firmou 
Sarto. Od 1.8.2021 přebírá veškerou účetní agendu firma Meta services s.r.o, která 
pro nás správcuje náš objekt v Jablonci nad Nisou. 13.7.2021 předá Sarto veškerou 
dokumentaci týkající se nájemníků. Tajemnice  vypracuje dodatky smluv týkající se 
změny čísla účtu pro hrazení záloh a nájemného a všechny nájemníky bude osobně, 
telefonicky kontaktovat. Fyzickou správu – drobné opravy bude provádět p. Michal 
Douša.

 Svitavy, probíhá zápis na katastru v kauze směny pozemků. Město Svitavy zajišťuje 
veškerý právní servis.

Ad.4.  Dění v IARU SWOT

 Martin OK1VHB ve spolupráci s dalšími vypracoval zprávu za ČRK
 Proběhlo hlasování o tom zda bude fyzická nebo opět pouze virtuální konference  - 

ČRK hlasovalo pro fyzickou konferenci, nicméně většina rozhodla opačně … tedy na 
podzim bude další ŠPATNÁ pouze elektronická konference IARU. Vedení IARU 
prohlásilo, že si je vědomo problémů spojených s nekomunikací delegátů a že budou
k disposici dílčí „chat roomy“ – nicméně jsme přesvědčeni, že to bylo velmi spatné 
rozhodnutí.



Ad.5.   Setkání Holice – příprava

      Tajemnice domluví umístění stánku ČRK
      OK1RI ve spolupráci s OK1CF domluví přednášky

Ad.6.  Finanční záležitosti, rozpočet

 Dostali jsme dotaci od Národní sportovní agentury o malinko něco vyšší než minulý 
rok.

 Potenciální možnost investiční dotace a dotace na práci s dětmi, o obě dotace 
požádáme. Pokusíme se požádat o dotaci i Ministerstvo obrany.
úkol: OK1LYL, OK1VHB, OK2ULQ

 Mirek OK1DVM předložil písemnou, průběžnou zprávu o rozpočtu. Loňský rozpočet 
skončil i přes provedenou přestavbu posledního poschodí v Ústí nad Labem na 
radioklub a nájemní byt (již pronajatý) po započtení daňových povinností přebytkem 
přibližně 670 tis. Kč. Daňové přiznání bude odesláno v řádném termínu 30.6.2021. 
Výsledek hospodaření za rok 2020 představuje zisk 670 tis. kč. Daň z příjmů pak činí 
245 tis. kč. Z toho vyplývá zisk po zdanění činí 425 tis. kč. Celkové výnosy dosáhly 
částky 4,7 mil. Kč a z toho výnosy z hospodářské činnosti 2 mil. Kč, dotace pak 0,9 
mil. Kč, příspěvky pak 1,8 mil. Kč.

 Inventura majetku byla provedena na sekretariátu fyzicky 20.1.2021. Nebyla 
shledána žádná manka. Inventuru provedl vzhledem k epidemiologickým opatřením 
hospodář za účasti tajemnice.  Zbývající  inventura byla provedena evidenčně.

                                                                             

Ad.7.  Vyhodnocení všech OK/OM DX contestů (CW 2020, RTTY a SSB 2021)

 Rada ČRK vyslovuje poděkování vyhodnocovatelům OK1VK, OK1IC a OK1MP. Závod 
vyhodnocen a plakety jsou ve výrobě.

 Tajemnice obešle sponzory.

Ad.8.   Vyhodnocení VKV závodů za uplynulé období

 Všechny došlé deníky na server vkvzavody.crk.cz jsou pravidelně odesílány na IARU 
server. První závod, který je na úrovni IARU  vyhodnocován podle nových pravidel IARU
je VHF den rekordů v září.

 Všechny závody za rok 2020 byly vyhodnoceny a výsledky publikovány.
 Řešili jsme posílení bezpečnosti databáze kterou SW používá, vyřešeno úpravou 

bezpečnostních přístupů a změnou kódu.

 Polní den se vyhodnocuje. Za rok 2021 - byly zveřejněny závěrečné výsledky z 1. 
subregionálu a předběžné výsledky z 2. subregionálu.  Vyhodnocuje se Mirkovlnný 
závod a je připraven sběr deníků pro Polní den.



Ad.9.   Zpráva o situaci s programem na správu členské základny 

 Proběhla schůzka s programátorem nové členské databáze. Bylo zadáno rozšíření 
jednotlivých prvků, nad rámec původní databáze. Následně budou probíhat 
konzultace. Databáze by měla být hotova cca v půlce listopadu 2021.

Ad.10.  Příprava sjezdu v září 2021

 Sjezd se bude konat 25.9.2021 od 10. 00 v restauraci U Boudů  http://uboudu.cz, 
v Kolovratech. Bližší informace budou zveřejněny ve všech našich médiích.

Ad.11   Zprávy vedoucích pracovních skupin  

 Český radioklub pořádá již tradiční Zážitkový víkend pro děti a mládež od 10 let. Letos 
se bude konat na táborové základně v Brusově (Ústecký kraj), v termínu 17. – 19. 9. 
2021. Možnost přihlášení na webu ČRK.

Ad.12.  Různé - organizační záležitosti

 Knížka Hamík, 3. díl odsouhlasen nákup 30 ks + 4. díl odsouhlasen nákup 30 ks.
 Úkol: OK1LYL domluví s vydavatelem fakturaci.

Ad.13. Školení redakčního programu nového webu

 Proběhlo školení redakčního programu nového webu, byly přiděleny přístupová hesla, 
připomínky se zapracují do struktury.

 Předběžný termín příštího zasedání Rady je 24.8.2021.

Zapsala: OK1LYL 

Kontrola zápisu: OK1NP

V Praze dne 29.6.2021

http://uboudu.cz/

