ZÁPIS č. 25
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 23.8.2012 od 10.00 hodin
v salonku restaurace U Skrblíka v Holicích.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI,
ing. Vít Kotrba, OK5MM, ing. Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing.
Jaromír Voleš, OK1VJV, František Lupač, OK2LF, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, ing. Miloš Prostecký, OK1MP,
ing. Jaroslav Bažant, OK1WF.
Hosté: ing. Pavlína Rumplová, Jiří Štícha, OK1JST.
Omluveni: Zdeněk Hofbauer, OK3RM, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Stanislav Hladký, OK1AGE
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF
Ověřovatele zápisu – OK1MP
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola zápisu č. 24 ze dne 9. 6. 2012 – OK1AOZ
Informace vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
Stav financování ČRK za 1. – 6. 2012 – OK5MM
Zpráva revizní komise – OK1AGE
Rozpočtové změny – OK5MM
Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
Vyhlášení termínu a místa konání sjezdu ČRK - OK1AOZ
Organizační záležitosti – tajemnice
Diskuze
Závěr

Na 11:30 hodin pozváni zástupci organizačního výboru Mezinárodního setkání radioamatérů
v Holicích na tradiční krátkou pracovní schůzku.
Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.
1. Kontrola zápisu č. 24 ze dne 9.6.2012 – OK1AOZ
Usnesení č. 110809 – změny v pravidlech OK - OM DX Contestu - trvá.
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 – trvá.
Usnesení č.120602 – putovní pohár je pořízen. Článek do časopisu napíše OK1CF do 30. 9.
2012.
Usnesení č. 120605 – žádost o proplacení 1/2 nákladů na cestu OK2BFN - trvá.
Dne 10.7.2012 v souladu se zásadami vyhlásil předseda ČRK OK1AOZ elektronické hlasování
o udělení plakety Jiřímu Sekerešovi za výjimečný a dlouhodobý přínos hodnotám radioamatérství, a
to na základě dokumentace předložené OK5MM. Návrh byl jednohlasně schválen.
2. Informace vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
OK1CF – seznámil Radu s podnětem, který zaslal OK2PMS k problematice závodů na KV.
Usnesení č. 120801 – Rada bere informaci OK1CF na vědomí a ukládá KV komisi podněty dle
možnosti využít při změně podmínek vnitrostátních závodů. Úkol stálý.
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OK2ZI – rada projednala dopis občanského sdružení radioklub OK2KKW ze dne 3.8.2012. Vzhledem k tomu, že dopis neobsahuje žádné nové skutečnosti, nebude na něj odpovídat, protože odpověď byla odeslána 18. 7. 2012.
OK1ZHV – informoval Radu o průběhu letních táborů pro mladé radioamatéry. Podrobná informace
bude v časopisu.
3. Stav financování ČRK za 1. – 6. 2012 – OK5MM
OK5MM seznámil Radu s bilancí za 1. pololetí. Ta byla zpracována podle dohodnutého modelu a
v předstihu rozeslána všem členům rady. Podklady připravila účetní pí. Vašátková. Po diskuzi
přijala rada následující:
Usnesení č. 120802 – Rada bere bilanci za 1. pololetí na vědomí a ukládá ponechat na běžném
účtu finanční částku 400 tisíc Kč. Ostatní finance převést na termínovaný vklad.
Termín: 30. 9. 2012

Zodpovídá: Ok1AOZ

Holice 2012
Na 11:30 hodin pozváni zástupci organizačního výboru Mezinárodního setkání radioamatérů
v Holicích na tradiční krátkou pracovní schůzku. Dostavil se předseda RK OK1KHL a ředitel setkání
David Šmejdíř, OK1DOG.. Bylo konstatováno, že výstavní prostory a přednáškové sály jsou zajištěny dle požadavků. Na velkém sále a v klubovně č. 7 jsou k dispozici projektory. Stánek ČRK je na
tradičním místě. Malá je účast vystavujících firem (cca 6). Ředitel setkání poděkoval Radě za zajištění přednáškové části programu a pozval předsedu na setkání se starostou Holic dne 24. 8. 2012
v 15:00 hodin na radnici.
4. Zpráva revizní komise – OK1AGE
Za řádně omluveného OK1AGE, přednesl zprávu revizní komise OK1JST. Zpráva byla zaměřena na
kontrolu hospodaření ČRK v roce 2011 a kontrola provedena dne 8. 8. 2012 za účasti OK1AGE,
OK1JST a tajemnice ing. Rumplové. Po diskuzi a doplňujících dotazech přijala Rada:
Usnesení č. 120803 – Rada projednala zprávu revizní komise za rok 2011 a ukládá:
o
o
o

Dodržovat platnou směrnici vydanou k fakturaci a objednávkám (na některých fakturách
scházel údaj, kdo vydal příkaz k úhradě a datum).
Dodržovat zásady uvedené ve smlouvě s firmou REKA Plus s.r.o.
Do sekretariátu doplnit smlouvy mezi nájemci a ČRK.

Termín: Úkol stálý

Zodpovídá: OK1AOZ

5. Rozpočtové změny – OK5MM
Na základě informace OK1XU doporučuje OK5MM Radě provést následující změny v rozpočtu
na rok 2012:
Žďár nad Sázavou – výměna oken
Reko prodejny
podlahy
velká místnost
Celkem
Ústí nad Labem -

oprava prodejny

43.174 Kč
66.828 Kč
24.200 Kč
7.416 Kč
141.618 Kč
40.000 Kč

Jablonec nad Nisou – stanovíme dodatečně
Usnesení č. 120804 – Rada souhlasí s navrženými rozpočtovými změnami.

Str. 2

6. Stav v oblasti nemovitostí ČRK – OK1XU
Ústí nad Labem – od 1. 12. 2011 je uzavřena nová smlouva o nájmu a správě objektu s p. Klímou.
Nájem ve výši 40.000 Kč/měsíc platí pravidelně. Obsazenost odpovídá nahlášeným údajům, ale
není valná.. 2 nadzemní podlaží jsou bez nájemníků a perspektiva žádná, neboť v blízkém okolí
bylo postaveno nové obchodní středisko. Nájemce navrhl výměnu oken v budově, ale nabídku a
rozpočet ve sjednané lhůtě nezaslal. Kolektiv OK1KCU pomůže s úklidem objektu.
Žďár nad Sázavou – nájemce pravidelně platí, rekonstrukce probíhá dle dohody. Bez problémů.
Svitavy – bez problémů. Pro rok 2013 je připraveno zvýšení nájemného.
Holice – stanoveno nájemné ve výši 120.000 Kč/rok, platby bez problémů.
Jablonec – pÍ. Žofková poslala zprávu, že došlo k zatopení sklepních prostor v objektu. Voda vnikla
do objektu z důvodu výkopových prací na chodníku kolem budovy pro položení optického kabelu.
Dle vyjádření pojišťovny Alianz nepatří mezi pojištěná rizika zatopení. Firma provádějící výkopové
práce je ochotna část škody uhradit. Nadále je nutné provést rekonstrukci topení a kotelny.
OK1XU - informoval Radu o tom, že advokátka sdělila, že soudní žaloba na firmu NESTO bude podána do konce měsíce srpna. Advokátka též vypracovala definitivní text dohody o narovnání, která
se týká nápravy vztahů s majiteli sousedního domu v Jablonci.
OK1SQK – účastnil se návštěvy v Jablonci a konstatuje, že dle jeho názoru je objekt neuklizen a
celkově vládne nepořádek. Neví, co pÍ. Žofková dělá. Na základě vlastního rozboru stavu předpokládá ztrátu v letošním roce 180.000 Kč. Stav je katastrofální.
Usnesení č. 120805 – Rada bere informaci na vědomí. Ukládá ing. Rumplové uskutečnit co
nejdříve schůzku se zástupcem pojišťovny Alianz k projednání možné náhrady škody na objektu
v Jablonci a k úpravě pojistné smlouvy tak, aby riziko zatopení bez možného zpochybnění zahrnovala. OK1VJV prověří stav připravované rekonstrukce topení včetně škody způsobené zatopením
objektu a podá písemnou zprávu do konce září 2012.
7. Vyhlášení termínu a místa konání Sjezdu ČRK - OK1AOZ
OK1AOZ navrhl Radě následující opatření ke konání 7. sjezdu ČRK:
1.
2.
3.
4.
5.

Místo konání sjezdu: Hradec Králové – sál s kapacitou 250 – 300 delegátů,
termín: sobota 23. 3. 2013,
zahájení a ukončení: 10:00 – 16:30 hodin, presentace od 08:30 hodin,
závazné přihlášky do 17. 3. 2013,
organizační zajištění – kolektiv OK1OHK pod vedením OK1ZHV.

OK1XU - upozorňuje, že bude nutné zpracovat pro sjezd návrh úprav Stanov ČRK a Organizačního
řádu ČRK v souladu s novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti 1. 1. 2014.
Usnesení č. 120806 – Rada souhlasí s místem konání sjezdu, včetně přijatých TOO. Zároveň
ukládá předsedovi, aby vyhlásil konání sjezdu v souladu se Stanovami ČRK.
8.Organizační záležitosti – tajemnice
Ing. Rumplová seznámila Radu s náklady za členský časopis. Za období červenec 2011 až červen
2012 činily cca 614.000 Kč. Pro srovnání konstatovala, že předpoklad příjmu z členských příspěvků
lze za rok očekávat cca 1.600.000 Kč (2.390 členů). Náklady na časopis činí 38% z členských příspěvků
OK1MP upozornil na nové pásmo 472 KHz. WRC12 stanovila platnost tohoto přídělu od 1. 1. 2013.
Některé země již toto pásmo uvolnily nebo sdělily termín, od které ho ARS bude moci využívat,
Doporučil písemně požádat předsedu Rady ČTÚ o sdělení, kdy bude toto pásmo uvolněno v České
republice.
Usnesení č. 120807 - Rada souhlasí a pověřuje předsedu odesláním příslušného dopisu.
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Ing. Rumplová informovala Radu o nabídce účasti na veletrhu Ampér v Brně.
OK5MM ověří do 30.9.2012 možnou účast ČRK na veletrhu „Ampér Brno“.
Ing. Rumplová informovala Radu o problémech se stávajícím počítačem, který v současné době
používá. Jeho stáří je již více než 8 let.
Usnesení č. 120808 – Rada souhlasí s nákupem nového počítače pro sekretariát ČRK. Zajistí
OK1RI.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům Rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil jednání v 16:00 hod.
Další zasedání Rady ČRK, se bude konat dne 13.10.2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti SSS v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP
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