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ZÁPIS č. 3
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 20.08.2009 od 10.00 hodin
v salonku penzionu U Skrblíka v Holicích.
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. Jaromír Voleš, OK1VJV, Zdeněk
Hofbauer, OK3RM., Mgr.Vojtěch Horák, OK1ZHV, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, Ondřej
Koloničný, OK1CDJ, František Lupač, OK2LF.

Hosté: Ing.Milan Mazanec, OK1UDN, Jiří Štícha, OK1JST, Josef Zabavík, OK1ES, Sveta
Majce, OK1VEY (část), David Šmejdíř, OK1DOG (část).

Omluveni: Stanislav Hladký, OK1AGE, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF,
Ověřovatele zápisu – OK1MP.

Návrh programu
1. Kontrola zápisu ze dne 6.06.2009
2. Práce s mládeţí, náplň, financování, další moţnosti
3. Výsledek poptávky na vydávání členského časopisu
4. Korekce ve financování, doporučení pracovní skupiny a VV
5. Stav prací na nemovitosti v Jablonci
6. Zhodnocení účasti ČRK ve Friedrichshafenu
7. Vyhodnocení akce radioamatérské mapy
8. Organizační záleţitosti
9. Diskuze
10. Závěr
Návrh programu schválila Rada bez připomínek.

1. Kontrola zápisu ze dne 6.06.2009
Úkol č. 090402 - Setkání se zástupci klubů pracujících s mládeţí. Zajistí
OK1ZHV. Trvá.
Úkol č. 090403 – OK1ES informoval radu, ţe přes urgence se makléřská společnost
neozvala. Rada rozhodla neprodlouţit uvedené společnosti smlouvu a pověřila OK1XU
vyhledat novou společnost.
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.
Usnesení č. 090602 – ţádost o odkoupení pozemku byla do Ústí podána. Odpověď zatím
ČRK neobdrţel. Obdobně bude postupováno s pozemkem v Jablonci.
Usnesení č. 090606 – vklad 3.750 000 Kč byl uloţen do České spořitelny. Trvá úkol pro
OK1SQK vypracovat pro členy rady všeobecně srozumitelný přehled nákladů a příjmů.
Usnesení č. 090611 – na základě ţádosti obdrţel ČRK volací značku OK1RCR
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V období od poslední rady bylo na základě ţádosti předsedy OK1AOZ dvakrát
elektronicky hlasováno:
a) Rada schválila poţadavek skupiny pro práci s mládeţí na finanční příspěvek ve výši
10 000 Kč.
b) Schválena následující ocenění - plaketa OK1KHL a OK1VHF,
- diplom OK1PI, OK1DOG a OK1IVZ.

2. Práce s mládeţí, náplň, financování, další moţnosti
O výše uvedené problematice podrobně informovali radu OK1ZHV a OK2LF. V diskuzi
byly projednány zejména tyto náměty:
- zda i v budoucnu sponzorovat ČRK technické soutěţe mládeţe,
- prověřit radiokluby, které mají zapůjčené zařízení, zda pracují s mládeţí,
- podílet se na organizaci krajských kol mládeţe v radioelektronice,
- aktivně spolupracovat při přípravě nových radioamatérů – koncesionářů.
Usnesení č. 090801 – rada ukládá pracovní skupině zpracovat metodiku pro práci
s mládeţí zaměřenou na oba směry ( technika, provoz ) v termínu do 04/2010. Dále tuto
metodiku rozšířit obecně i na starší věkové kategorie.

3. Výsledek poptávky na vydávání členského časopisu
OK1RI – jmenovaná pracovní skupina vypracovala a k 1.7.2009 zveřejnila poptávku po
novém zhotoviteli časopisu. V této souvislosti uskutečnili OK1AOZ, OK1RI a OK1XU
jednání s OM3EI v Bratislavě, kde byla diskutována řada problémů, např. zda nevydávat
společný časopis pro OK/OM, jak řešit reklamní činnost, zachování časopisu jako členské
sluţby a moţnost najít levnější tiskárnu.
Usnesení č. 090802 – rada ČRK ukládá jmenované skupině pokračovat v dalších
jednáních s cílem urychleně dokončit návrh smlouvy a ten předloţit členům rady
elektronicky, nebo nejpozději na zasedání rady dne 17.10.2009.
4. Korekce ve financování, doporučení pracovní skupiny a VV
OK1RI – informoval radu o práci skupiny. Ta se zaměřila zejména na řešení následujících
oblastí:
Ekonomika a mzdy – navrhuje zrušit funkční místa ekonoma a problematiku řešit smluvně
s externí firmou.
Nájemné – uvolnit v současné době pouţívanou zasedací místnost, jako zasedačku vyuţít
kancelář OK1ES, toho přestěhovat do kanceláře ekonoma.
QSL sluţba – stojí ČRK ročně cca 1.120 tisíc Kč, z příspěvků členů vybere ČRK ročně
1.300 tisíc Kč. Hledat úspory v této oblasti.
Odměny pro hodnotitele VKV a KV závodů do budoucna zrušit.
Usnesení č. 090803 – Rada rozhodla o zrušení funkčního místa ekonoma a z uvedeného
důvodu mu neprodlouţila smlouvu. Ukládá OK1XU uzavřít smlouvu s účetní firmou
Simona Kolská.
Usnesení č. 090811 – rada schválila ukončení nájmu zasedací místnosti, a po dořešení
uloţení materiálu i vysílací místnosti OK1RCR, která zároveň plní i funkci příručního
skladu. Na pronájem všech místností je uzavřena jedna nájemní smlouva, uzavření dohody
o ukončení nájmu uvedených prostor se Sdruţením sportovních svazů projedná OK1AOZ.
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Usnesení č. 090804 – Rada jmenovala pracovní skupinu ve sloţení OK1AOZ, OK1RI,
OK1XU, OK1SQK a OK1WF. Úkolem této skupiny je předloţit radě návrh optimalizace
nákladů na QSL sluţbu.

5. Stav prací na nemovitosti v Jablonci
OK1XU – seznámil radu se závěry jednání, které se uskutečnilo dne 18.8.2009 v Jablonci.
Fasáda objektu je aţ na drobnosti dokončena. Práce na soklu z umělého kamene pokračují.
Celá akce má být ukončena do poloviny září.
V této souvislosti informoval OK1ES radu o platební morálce správce nemovitosti. Dluh
k dnešnímu dni je cca 250 tisíc Kč.
Usnesení č. 090805 – Rada pověřuje OK1XU vyhledat nového správce nemovitosti
v Jablonci.

6. Zhodnocení účasti ČRK ve Friedrichshafenu
OK1AOZ – akce přispěla velmi pozitivně k propagaci OK. Uskutečnila se řada setkání
s radioamatéry ostatních zemí. Zástupci ČRK se rovněţ zúčastnili jednání s vedením
DARC a IARU. ČRK počítá s účastí na tomto mezinárodním setkání i v budoucnu
s optimalizovanou organizací a náklady.

7. Vyhodnocení akce Radioamatérské mapy
Kladně byl hodnocen přístup většiny členů rady při zpracování podkladů a zejména
zhotovitele OK1HRA, který fakturoval ČRK pouze náklady. OK1RI předloţil následující
návrh na prodejní ceny:
a) člen ČRK 100 Kč za kus, v případě odběru celého setu (4 mapy) 300
Kč.
b) Ostatní 180 Kč za kus, v případě odběru celého setu (4 mapy) 540 Kč.
Usnesení č. 090806 – Rada souhlasí s cenou dle předloţeného návrhu a ukládá předsedovi
zaslat za nezištný přístup děkovný dopis OK1HRA. Tento zveřejnit také v časopise
Radioamatér.

8. Organizační záleţitosti
8.1. OK1AOZ, OK1XU, OK1MP informovali radu o návštěvě na Odboru správy
kmitočtového spektra ČTÚ, která se konala dne 11.8.2009 a kde byly diskutovány
následující okruhy problémů:
- inovace předpisů pro radioamatéry – zatím nic nového, pokud se nějaký návrh narodí,
dají včas vědět,
- povolení v pásmu 70MHz – nechystá se změna, nadále omezený počet povolení na dobu
jednoho roku bez moţnosti prodlouţení,
- na pořadu WRC12 je projednání přídělu pro amatérskou sluţbu v oblasti 500 kHz – ČTÚ
v současné době bez vlastního stanoviska. Pokud bude společné evropské stanovisko,
přikloní se k němu,
- na posledním WRC byly zablokovány změny v oblasti 4 – 10 MHz. I tak je ČTÚ
ochotno projednat individuální ţádosti o oprávnění k provozu v oblasti 5 MHz,
- čekání na přidělení pouţité volací značky 5 let – bylo do vyhlášky zařazeno na základě
našeho poţadavku při její tvorbě a ČTÚ je ochoten při příští změně předpisů upravit.
Usnesení č. 090812 – OK1MP sjedná schůzku s ing.Staňkem z MPO k ujasnění výhledů
na změny předpisů pro radioamatérskou sluţbu.
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8.2. OK3RM informoval o setkání operátorů representační stanice OL9HQ. Kromě jiného
tam oznámil definitivní ukončení činnosti ve funkci manaţera OK1VWK.
Usnesení č. 090807 – Rada ukládá OK1CF, OK1RI a OK3RM doporučit nového
kandidáta pro funkci manaţera, připravit děkovný dopis pro všechny členy týmu OL9HQ
za velmi dobrý výsledek v IARU contestu a hledat motivaci pro větší účast OK stanic
v závodě.
8.3. OK1CF informoval radu o jednání s OK2FD, který souhlasil s předáním práv
k vydávání diplomů Praha Award a County Award ČRK.
Mistrovství republiky v práci na KV bude vyhodnocovat OK1CF a OK1FKD.
KV komise projedná pozměňovací návrhy podmínek pro hodnocení MR na KV a konečný
návrh předloţí OK1CF radě ke schválení.
8.4. Rada přijala informaci o pokračujícím auditu hospodaření ČR za účetní
období 2005, 2006, 2007 a 2008: i nadále nebyly shledány nedostatky, je však
třeba poloţit důraz na fyzickou inventarizaci majetku a proces inventarizace
majetku upravit vnitrorgnizační směrnicí.
Usnesení č. 090808 - rada bere na vědomí informaci auditora a ţádá předsedu
revizní komise o vypracování směrnice k provedení inventarizace dle závěru
auditora. Za radu bude na návrhu směrnice spolupracovat OK1XU. OK1RI bude
nadále za ČRK koordinovat probíhající audit.
8.5. OK1ES obdrţel urgenci od OK2ULQ ohledně povolení k provozu privátních majáků.
Stěţuje si na nečinnost koordinátora OK1HH.
Usnesení č. 090809 – Rada bere na vědomí a pověřuje OK1ES, aby záleţitost dořešil.
8.6. OK1ES předloţil radě poţadavek správce objektu Ţďár nad Sázavou na opravu
vstupního schodiště do objektu.
Usnesení č. 090810 – Rada nesouhlasí s předloţeným finančním návrhem, ale pro
provedení rekonstrukce odsouhlasila příspěvek ve výši 15 tisíc Kč.
8.7. OK1AOZ informoval radu o organizačním zajištění 20 mezinárodního setkání
radioamatérů v Holicích, zejména stravování, ubytování, rozdělení sluţeb na stánku ČRK
atd. Další podrobnosti přednesli zástupci pořadatele setkání OK1VEY a OK1DOG, kteří
se zúčastnili jednání rady od 14 15 hod. do 15 00 hod.
8.8. Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané
problematice a oznámil termín dalšího zasedání rady ČRK na den 17.10.2009 v Praze.

Zapsal: ing. Jaroslav Baţant, OK1WF
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP

