ZÁPIS č. 11
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 16. 10. 2010 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti SSS v 5. patře 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. Jaromír Voleš, OK1VJV, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ.
Hosté: Josef Zabavík, OK1ES, Stanislav Hladký, OK1AGE, Milan Barvíř, OK1MX (část).
Omluveni: Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, František Lupač, OK2LF.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání: zapisovatele – OK1WF, ověřovatele zápisu – OK1SQK
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu č. 10 ze dne 26. 08. 2010 – OK1AOZ
Informace vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK1CDJ, OK1ZHV, OK7DM
Stav v oblasti nemovitostí ČRK – OK1XU
Problematika remote RX v závodech – OK1VUM
Krizová komunikace – OK1SQK, OK1MX
Zhodnocení setkání Holice 2010 – OK1AOZ
Organizační záleţitosti
Diskuze
Závěr

Návrh programu schválila rada bez připomínek.
1.

Kontrola zápisu ze dne 26. 08. 2010

Usnesení č. 100415 – OK1FUA zpřístupnil ČRK doménu III. řádu okomcc.radioamater.cz. OK1XU
a OK1RI zrevidují moţnosti přístupu k jednotlivým internetovým sluţbám ČRK. OK1XU projednal
s OK1FUA převod domény „radioamater.cz“ na ČRK. OK1FUA předloţil náklady spojené s provozem
této domény za období od roku 2000 aţ 2010 ve výši 7.482 Kč, bez daně. Rada souhlasí
s proplacením poloviny této částky tj. 3741 Kč. Zatím nedošlo k dohodě. Úkol trvá.
Usnesení č. 100601 – Rada ukládá skupině jmenované k řešení uvedené problematiky:
a) Vypracovat informaci na téma „podmínky pro zřízení členského radioklubu“
b) Dopracovat seznam všech existujících členských radioklubů
c) Znovu oslovit ty členské radiokluby, které nereagovaly na předchozí upozornění a oznámit jim
zrušení členství v ČRK.
OK7DM – body a) a b) jsou splněny. Návrh dopisu pro radiokluby, které nereagovaly na předchozí
upozornění, je připraven k odeslání. Rada souhlasí a ukládá splnit bod c) v termínu do 31. 10.
2010.
Usnesení č. 100804 – Rada ukládá OK2ZI zpracovat článek k problematice provozu v pásmu 6
m a předloţit návrh všeobecných podmínek závodů na VKV ke schválení radou ČRK. Termín
12/2010.
Usnesení č. 100805 – trvá
Usnesení č. 100808 – trvá
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Usnesení č. 100810 – OK1XU informoval radu, ţe rada města Ústí návrh ČRK na zrušení soutěţe
neschválila a pozemek odprodala jinému zájemci.
Usnesení č. 100811 – trvá
Usnesení č. 100812 – na základě inzerátu obdrţel ČRK celkem 50 přihlášek zájemců o práci tajemníka. Ve středu 14. 10. provedl předseda a místopředsedové rady ČRK první kolo výběrového
řízení a do dalšího kola postoupilo celkem 10 uchazečů z toho 3 drţitelé koncese pro radioamatérské vysílání. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Úkol trvá.
Usnesení č. 100816 – OK1ES informoval radu, ţe přes opakované výzvy, AROB nenavrhl zástupce na konferenci IARU R1 v JAR. Poslední termín stanovila rada 20. 10. 2010. Trvá úkol pro
OK2ZI připravit návrh dokumentů k projednání na konferenci.
2.

Informace vedoucích pracovních skupin

OK1ZHV – práce s mládeží a začínajícími radioamatéry:
Ve dnech 17. - 21.9 2010 proběhl radioamatérský kurz v Hradci Králové. Ke zkoušce se přihlásilo
28 lidí. Kurs hodnotí kladně a na duben 2011 se pro zájemce připravuje další běh kurzu. Dále informoval radu, ţe skupina připravuje letní tábor pro cca 20 dětí zaměřený výhradně na provoz.
Zvaţují pouţití speciální volací značky. Ţádá radu o souhlas, uspořádat tábor pod hlavičkou ČRK.
Usnesení č. 101001 – rada vzala informaci na vědomí a souhlasí s uspořádáním letního tábora
pod hlavičkou ČRK.
OK1CF – pracovní skupina KV:
OK SSB závod – došly deníky od 24 stanic, vyhodnocení provede OK1DSZ a výsledky budou uveřejněny na WEBU ČRK.
OK2ZC oznámil, ţe za roky 2005 – 2008 nedostal plakety za umístění v mistrovství ČR v práci na
KV.
Usnesení č. 101002 – rada souhlasí s předáním plakety za první místa.
Zapůjčení koncového stupně na KV ACOM – komise projednala došlé ţádosti členských radioklubů
OK1KQJ, OK1KIR, OK1KHL, OK1KNA, OK7O a doporučuje radě zapůjčit koncový stupeň radioklubu
OK1KIR.
Usnesení č. 101003 – rada návrh schválila
OK1CDJ – pracovní skupina VKV:
V posledním UHF závodě se objevily stanice z ON, které pouţívaly za volací značkou lomeno R.
(ROVER) Tyto stanice mění během závodu své QTH a pouţívají stále stejný volací znak. VKV skupina rozhodla, ţe do hodnocení bude započítáno pouze jedno QSO bez další penalizace.
OK7DM – členské radiokluby:
Doporučuje radě pro další osvětu členských radioklubů příspěvek na téma „ukončení činnosti radioklubu“ a jeho zařazení do klubových zpráv v čísle 6 radioamatéra. Rada souhlasí.
3.

Stav v oblasti nemovitostí ČRK

OK1XU - Ţďár nad Sázavou:
ČRK obdrţel nabídky na opravu střechy a světlíků od firmy Miroslav Hakl ze Ţďáru a firmy Globál
s.r.o. Firma Hakl za novou krytinu poţaduje 412 tis. Kč + 48 tis. Kč za světlíky, firma Globál pak
553 tis. Kč + 99 tis. Kč.(ceny bez DPH) Protoţe nabídka firmy Hakl byla výrazně niţší a vzhledem
k havarijnímu stavu střechy a blíţícímu se zimnímu období rozhodli radou pověření pracovníci na
další nabídky nečekat a realizovat opravu touto firmou. Oprava bude ukončena do 30. 11. 2010.
Byla provedena rovněţ oprava zábradlí u vchodu do budovy ve výši 3500 Kč.
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Usnesení č. 101004 – rada schvaluje na havarijní opravu střechy částku 483 tis. Kč + 57 tis. Kč
na opravu světlíků (včetně DPH), zálohu ve výši 300 tis. Kč, která byla poskytnuta na materiál na
opravu střechy. Rada schválila navýšení rozpočtu na opravy nemovitostí na rok 2010 o 550 tis. Kč
a to převodem z finanční rezervy ČRK.
Při pravidelné revizi plynového kotle byla zjištěna závada zapalovací jednotky. Oprava stála cca
17 000 Kč.
Bude nutné provést opravu přípojky elektrického proudu a výměnu rozvaděče. Předběţný rozpočet
je na 73 tisíc Kč. (33 tis. práce + 40 tis. rozvaděč)
Jablonec nad Nisou: ČRK obdrţel ţádost nájemce na havarijní opravu oplechování části střechy.
Náklad ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 101005 – rada souhlasí.
4.

Problematika remote RX v závodech

Návrh k problematice remote RX zaslal v předstihu OK1VUM. Rada ČRK jednomyslně podporuje
zamezení pouţívání těchto prostředků v závodech. Po obsáhlé diskuzi, bylo dohodnuto, ţe je třeba
postupně upravit všeobecné podmínky vnitrostátních závodů a dále pokračovat v dopracování
předloţeného návrhu.
Usnesení č. 101006 – rada ukládá OK1VUM doplnit změnu všeobecných podmínek s vyjádřením
stanoviska rady k remote RX v závodech a zaslat do 30. 11. 2010 OK2ZI.
5.

Krizová komunikace - pokračování

Jako host přijal pozvání k tomuto bodu jednání rady Milan, OK1MX, který pomocí pečlivě připravené prezentace v Power pointu
(viz.
http://aprs.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:dokumenty-oaprs&download=18:prezentace-izs-holice-2010&Itemid=132)
podrobně seznámil radu s problematikou integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci ČR,
jeho sloţkami a funkcí. Byly probírány moţnosti pomoci OK radioamatérů v řešení krizových situací,
jako povodně apod.
Rada vzala informaci OK1MX na vědomí a předseda jej poţádal o zpracování článku na uvedené
téma do časopisu Radioamatér.
6.

Zhodnocení setkání Holice 2010

Úvod přednesl OK1AOZ, který konstatoval, ţe dle jeho názoru oproti minulosti:
o
o
o
o

došlo ke změnám v organizačním výboru setkání, coţ se projevilo určitým nesouladem
v organizaci setkání.
zhoršila se skladba prodejců na „bleším trhu“ a je nutné předejít tomu, aby se z něj nestal
„jarmark“.
chybí více technických přednášek a zaměření na provozní problematiku.
doporučuje pozvat na radu zástupce organizačního výboru setkání a projednat spolupráci
s radou ČRK pro přípravu dalších ročníků.

Usnesení č. 101007 – rada ukládá OK1AOZ pozvat na prosincové jednání rady předsedu organizace a ředitele setkání Holice a projednat výše uvedené.
7.

Organizační záležitosti

OK1ES:
a) OK2ER poţádal ČRK o schůzku na téma amatérská digitální televize v Praze a okolí. Poţaduje,
aby ČRK zabezpečil programovou náplň.
Usnesení č. 101008 – vzhledem současné ekonomické situaci, nemůţe ČRK tuto nabídku přijmout.
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b) stále nedošla platba za zásilku radioamatérských map RSGB do Velké Británie. OK1SQK
zaurguje.
c) Ve dnech 19 – 21. 11. 2010 se uskuteční setkání v Tatrách. Bylo dohodnuto:
Za ČRK se účastní OK1CF, OK1ES, OK1VUM a OK1WF. OK1ES zajistí místnost pro stánek ČRK a
OK1VUM zajistí prodej radioamatérských map.
d) poţádal radu o vyjádření k členským příspěvkům v roce 2011.
Usnesení č. 101009 – Vzdor zvýšení poštovného a dalších cen rozhodla rada zachovat pro rok
2011 členské příspěvky ČRK a poplatky nečlenů za uţívání QSL sluţby na úrovni roku 2010. Splatnost příspěvků a poplatků je do 28. 2. 2011.
e) Na doporučení KV komise navrhuje radě schválit zapůjčení TCVR FT 920 klubové stanici
OK1RAF – rada souhlasí.
f) Podal informaci, ţe je připravena ţádost o dotaci z fondu MŠMT ve výši 220 tisíc Kč na podporu
práce s mládeţí, převaděče atd. Rada souhlasí.
OK1AGE:
a) Seznámil radu se změnami „vnitřní ekonomické směrnice“ pro ekonomickou oblast činnosti ČRK.
Usnesení č. 101010 – Rada schválila konečné znění dne 16. 10. 2010.
b) Upozornil na provedení inventarizace v letošním roce. Rada schválila inventarizační komisi ve
sloţení: OK1SQK, předseda, OK1MP, OK7DM, členové. Uloţila provést fyzickou inventuru majetku
do 31. 12. 2010.
c) Navrhl radě doplnění revizní komise ČRK po úmrtí OK1UDN kooptací Dr. Ladislava Havlíčka,
OK1LAH. O této kooptaci však rada nehlasovala, vzhledem k nepřítomnosti OK1LAH na zasedání
rady.
d) Konstatoval, ţe dnes platná směrnice pro zadávání veřejných zakázek je v podmínkách ČRK
obtíţně proveditelná a doporučil se tímto problémem zabývat.
Usnesení 101011 – rada ukládá OK1AGE připravit věcný záměr nové směrnice a zaslat ho
k připomínkám členům rady. Následně bude zpracováno paragrafové znění.
OK1AOZ:
Na zasedání rady v prosinci letošního roku se bude projednávat návrh rozpočtu na rok 2011. Poţadavky zaslat do 30. 11. 2010 na OK1SQK.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil jednání v17:40 hod. Další zasedání rady ČRK, se bude konat dne 11. 12. 2010 od 10:00
hodin v Praze.
Zapsal: ing. Jaroslav Baţant, OK1WF
Ověřil: Ing. Karel Košťál, OK1SQK
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