ZÁPIS č. 4
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 17. 10. 2009 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti SSS v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, O1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing.
Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing.
Jaroslav Bažant, OK1WF, ing. Jiří Škácha, OK7DM, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Zdeněk
Hofbauer, OK3RM., Mgr.Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, František
Lupač, OK2LF, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM

Hosté: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, Josef Zabavík, OK1ES, Stanislav Hladký, OK1AGE
Omluveni: Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, Jiří Štícha, OK1JST
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF
Ověřovatele zápisu – OK1XU

Návrh programu
1. Kontrola zápisu ze dne 20. 8. 2009
2. Pravidla a metodické pokyny soutěží dětí a mládeže v radioelektronice
3. Rozpočtové změny v roce 2009
4. Návrh rozpočtu na rok 2010
5. Organizační záležitosti
6. Diskuze
7. Závěr
Návrh programu schválila Rada bez připomínek.

1. Kontrola zápisu ze dne 20.8.2009
Usnesení č. 090602 – žádost o odkoupení pozemku byla do Ústí podána. Odpověď
potvrzuje obdržení naší žádosti. Obdobně bude postupováno s pozemkem v Jablonci.
Usnesení č. 090606 – Srozumitelný přehled nákladů a příjmů předložil OK1SQK
výkonnému výboru, který znění doplnil. Výsledný materiál rozešle OK1SQK Radě ČRK
e-mailem.
Usnesení č. 090801 – rada ukládá pracovní skupině zpracovat metodiku pro práci
s mládeží zaměřenou pro oba směry (technika, provoz) v termínu do 04/2010. Úkol trvá.
Usnesení č. 090802 – rada ČRK ukládá jmenované skupině pokračovat v jednání s cílem
urychleně dokončit návrh smlouvy a ten předložit členům rady elektronicky, nebo na
zasedání rady dne 12. 12. 2009.
Usnesení č. 090804 – Rada jmenovala pracovní skupinu ve složení OK1AOZ, OK1RI,
OK1XU, OK1SQK a OK1WF. Úkolem této skupiny je předložit radě návrh optimalizace
nákladů na QSL službu. Termín: Prosinec 2009
Usnesení č. 090805 – Rada pověřuje OK1XU vyhledat nového správce nemovitosti
v Jablonci. Oslovení realitních kanceláří bylo provedeno a zahájeno jednání.
Usnesení č. 090807 – Rada ukládá OK1CF, OK1RI a OK3RM doporučit radě nového
kandidáta pro funkci manažera týmu OL9HQ a hledat motivaci pro větší účast OK stanic
v závodě. Tento úkol je rozpracován.

2. Pravidla a metodické pokyny soutěží dětí a mládeže v radioelektronice
OK1ZHV předložil v předstihu členům rady návrh změn v pravidlech pro soutěže
mládeže v radioelektronice. Na jejich vypracování se podílela celá komise pro práci
s mládeží a důvodem je skutečnost, že původní propozice z roku 2002 již nevyhovují
současným podmínkám. Hlavní náplní soutěže je porovnání znalostí teoretických a
konstrukčních.
Usnesení č. 091001 – Rada schvaluje propozice ve znění předloženém OK1ZHV.

3. Rozpočtové změny v roce 2009
OK1SQK informoval radu o přehledu příjmů a výdajů za 1. pololetí letošního roku. Pokud
jde o výdaje, byl původní záměr roku 2009 v celkové výši 5.101 tisíc Kč, za pololetí je
čerpáno 2.734.769 Kč, což je mírně nad polovinou a díky přijatým opatřením se lze ještě
přiblížit k plnění. Nejistá je strana příjmů, a to zejména díky neplnění příspěvků od
SAZKY. Do konce měsíce října dostane ČRK od účetní přehled příjmů a výdajů za 1. - 3.
čtvrtletí 2009. Tyto údaje budou zapracovány do tabulky Přehledu hospodaření ČRK a
rozeslány členům rady jako podklad pro hodnocení hospodaření ČRK v roce 2009 a
přípravu rozpočtu na rok 2010. Do konce měsíce října dostane od účetní přehled dokladů
za 3. čtvrtletí a listopadu rozešle všem členům rady plnění rozpočtu. Bylo konstatováno,
že pro členy rady je čtvrtletní přehled dostatečný. V současné situaci je důležité sledovat
zejména stranu příjmů.
Usnesení č.091002 – Rada ukládá OK1SQK:
1) Předložený přehled hospodaření za 1. pololetí 2009 zaslat členům rady ČRK do 20. 10.
2009.
2) Do 14 dnů po obdržení přehledu příjmů a výdajů od účetní za 1. - 3. čtvrtletí 2009
zapracovat tyto údaje do tabulky Přehledu hospodaření ČRK v roce 2009 a rozeslat
členům rady.
3) Zasílat členům rady ČRK vždy do jednoho měsíce po ukončení čtvrtletí přehled
hospodaření ČRK.

4. Návrh rozpočtu na rok 2010
OK1SQK informoval radu, že má k dispozici pouze návrh rozpočtu na rok 2010
zpracovaný v červenci. Ten však neodpovídá současné situaci a bude třeba ho upřesnit.
Doporučuje radě upřesnění provést až, budou známy výsledky hospodaření za I. – III.
čtvrtletí včetně požadavků vedoucích odborných skupin.
Usnesení č. 091003 – rada bere informaci OK1SQK na vědomí a ukládá vedoucím
odborných skupin předložit požadavky na rozpočet roku 2010 do 30. 11. 2009.

5. Organizační záležitosti
5.1. OK1CF informoval radu o vyhodnocení mistrovství republiky v práci na KV za roky
2007 a 2008. Rok 2007 je hotov a v současné době pokračuje vyhodnocení roku 2008. Na
základě diskuze členů rady a vznesených připomínkách bylo přijato toto:
Usnesení č. 091004 – OK1CF zohlední ve vyhodnocení roku 2007 připomínky rady a
nové vyhodnocení zašle všem členům rady. Následně bude hlasováno elektronicky.
5.2. OK1CF – uskutečnil se KV polní den 2009, ale k vyhodnocení došlo 5 deníků.
Doporučuje nehodnotit pro malou účast stanic. Rada souhlasí.

Usnesení č. 091005 – rada ukládá OK1RI, OK1CF a OK3RM předložit na zasedání rady
v prosinci 2009 upravené podmínky pro MR na KV na rok 2010 (hodnotit cca 10 závodů,
zohlednit fakt, že ČRK nemá přístup do databáze vydaných volacích značek a koncesí.)
5.3. V únoru 2010 se ve Vídni bude konat zasedání KV a VKV/UKV/mikrovlnné (C4 a
C5) komisí IARU Reg1. Za ČRK se zúčastní OK1RI a OK2ZI.
Usnesení č. 091006 – rada ukládá OK1RI a OK2ZI zpracovat připomínky k materiálům
IARU a tyto využít při oficiálním jednání konference a pracovních skupin IARU.
5.4. OK1ES – obdržel žádost od OK1KIR. Chce odkoupit TCVR FT 1000 MP, který má
zapůjčen od ČRK.
Usnesení č. 091007 – rada nesouhlasí. K řešení problematiky odprodeje zařízení byla
jmenována skupina ve složení OK1CF, OK1RI a OK3RM. Ta předloží v prosinci na
zasedání rady návrh pravidel, jak postupovat.
5.5. OK1ES – z Radioklubu Holice přišla faktura na 52 100 Kč za služby na
radioamatérském setkání v letošním roce. Současně Radioklub Holice požádal o zapůjčení
PA OM POWER 2500 na CQ WW SSB Contest.
Usnesení č. 091008 – rada ukládá OK1ES fakturu vrátit s tím, že neodpovídá ústní
objednávce. Rada souhlasí s krátkodobým zapůjčením koncového stupně OM POWER
2500 Radioklubu Holice.
5.6. Praha Award a OK Counties Award – OK2FD předložil grafické návrhy na uvedené
diplomy.
Usnesení č. 091009 – Po doplnění loga ČRK souhlasí rada s návrhem dle OK2FD. Ukládá
OK1MP provést aktualizaci podmínek diplomů. Nové podmínky zveřejnit na webu ČRK
také v angličtině.
5.7. OK1ES informoval radu, že v současné době má ČRK 2.718 členů, z čehož je 2.597
držitelů povolení. Požádal členy rady, aby dle možností využili regionálních setkání
k prodeji map a propagaci ČRK. Distribuce map poštou probíhá, platba složenkou po
obdržení zásilky.
5.8. Členské příspěvky – OK1AOZ navrhl radě vzhledem k současné ekonomické situaci
a očekávanému výhledu do budoucna upravit výši členských příspěvků. K uvedené
problematice byla vedena dlouhá diskuze, včetně řady návrhů na zvýšení členských
příspěvků, změny termínu platby, platby na splátky atd.
Usnesení č. 091010 – rada schválila výši členských příspěvků pro rok 2010 o plus 20 % u
všech kategorií plátců, splatnost nejdéle do konce měsíce února roku 2010. O této změně
informovat členskou základnu v č. 6 našeho časopisu, který vyjde v prosinci 2009.
Příspěvky v roce 2010 budou činit:
 řádný členský příspěvek 840,- Kč ročně,
 snížený členský příspěvek 540,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále
uvedené, nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
o ve věku od 16 do 18 let včetně,
o ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na
budoucí povolání,
o poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
 zvláštní snížený členský příspěvek 60,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně,

 členský příspěvek 60,- Kč ročně pro přidružené členy - viz § 4 Stanov Českého
radioklubu.
Stejnou měrou se zvyšuje poplatek za QSL službu pro nečleny ČRK, tj. na 960 Kč za
plnou službu a 360 Kč za službu pouze příchozí.
5.9. Informace OK1XU
a) vzhledem ke kalamitní situaci na Jablonecku se přebírka prací na našem objektu
odkládá o cca jeden týden. Ostatní záležitosti se realizují podle dohody.
b) pan Loj, správce objektu, požádal vzhledem ke sněhové kalamitě o 30.000 Kč na úklid
střechy a dvora, Rada s tím nesouhlasila. Bylo mu oznámeno, že když zašle dodavatelskou
fakturu do výše 10.000 Kč, bude mu zaplacena.
Usnesení č. 091011 – vzhledem k platební morálce p. Loje (pohledávky ve výši cca
300.000 Kč) a znění uzavřené smlouvy rada nesouhlasí.
c) vzhledem k ukončení pracovního poměru s ekonomem je třeba, aby rada pověřila
pracovníka pro provádění účetních operací s finanční hotovostí. (hmotná odpovědnost)
Usnesení č. 091012 – rad pověřuje Josefa Zabavíka, tajemníka ČRK, prováděním
hotovostních peněžních operací rady ČRK v mezích daných stanovami a organizačním
řádem ČRK a s tím, že podrobnosti o evidenci operací a další otázky budou dořešeny
v rámci jednání jmenované skupiny s účetní firmou Kolská.
5.10. Informace OK1VJV
Poslal podklady do Ročenky SSS OK1ES, který je SSS předá do konce října. V Jablonci
jsou volné prostory pro možnost uskladnění některých materiálů ČRK. Rada bere na
vědomí.
5.11. Setkání Tatry 2009
OK1AOZ informoval radu, že v termínu 20. až 22. 11. 2009 se uskuteční tradiční setkání
radioamatérů v Tatrách. ČRK obdržel jako každý rok pozvání k účasti. Rada rozhodla, že
ČRK budou zastupovat OK1CF, OK1WF (účast vlastním nákladem).

6. Závěr
OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
oznámil termín dalšího zasedání rady ČRK na 12. 12. 2009 v Praze a jednání ukončil v
15:30 hodin.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: Jan Litomiský, OK1XU

