ZÁPIS č. 26
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 13. 10. 2012 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti ČRK v 3. 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. Jaromír Voleš, OK1VJV,
Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaroslav Bažant,
OK1WF, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM.
Hosté: ing. Pavlína Rumplová, Stanislav Hladký, OK1AGE.
Omluveni: František Lupač, OK2LF, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ing.
Vít Kotrba, OK5MM.
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. 25 ze dne 23.8.2012 – OK1AOZ
Stav financování ČRK za 1. – 9. 2012 – OK5MM
Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
Účast ČRK ve FHN a Holicích – zhodnocení OK1RI, OK1VJV
Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
Příprava VII. sjezdu ČRK - OK1AOZ
Informace z SSS ČR
Organizační záležitosti – tajemnice
Diskuze
Závěr

V úvodu požádal OK1VJV o zařazení samostatného bodu programu týkajícího se možné změny
správce nemovitosti v Jablonci n.N. Rada většinou hlasů tento návrh zamítla.
OK1SQK pak požádal o zařazení samostatného bodu „Hospodaření budovy ČRK v Jablonci za první
rok činnosti jeho správy firmou Reka Plus“. Rada většinou hlasů tento návrh zamítla.
Rada přesunula projednávání daných problematik do bodu č. 5 programu.
1. Kontrola zápisu č. 25 ze dne 23.8.2012 – 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 – Článek do časopisu napíše OK1CF do 15. 11. 2012.
Usnesení č. 120605 – žádost o proplacení 1/2 nákladů na cestu OK2BFN – schváleno, zatím
nerealizováno. Mistrovství se teprve uskuteční.
Usnesení č. 120801 – Rada bere informaci OK1CF na vědomí a ukládá KV komisi podněty
dle možnosti využít při změně podmínek vnitrostátních závodů. Úkol stálý.
Usnesení č. 120803 - Dodržovat platnou směrnici vydanou k fakturaci a objednávkám
(na některých fakturách scházel údaj kdo vydal příkaz k úhradě a datum) a zásady uvedené
ve smlouvě s firmou REKA Plus s. r. o. - trvá.
Usnesení č. 120806 – Rada souhlasí s místem konání sjezdu, včetně přijatých TOO. Podrobnosti
budou zveřejněny v č. 6 Radioamatéra.
2. Stav financování ČRK za 1. – 9. 2012 – OK5MM
Z důvodu nepřítomnosti OK5MM nebyl tento bod programu projednán.
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3. Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
OK1CF
– seznámil Radu s tím, že podmínky OK/OM DX kontestu v anglické verzi neodpovídají platnému
znění.
Usnesení č. 121001 – upravit podmínky OK/OM kontestu podle skutečnosti a prověřit také
ostatní informace z oblasti KV a VKV na stránkách ČRK, zda jsou aktuální.
Termín: 30. 11. 2012

Odpovídá: OK1CF, OK2ZI

- V předstihu rozeslal členům Rady návrh Všeobecných podmínek pro účast v soutěži KV +
6 m Top List. Tuto soutěž bude organizovat Český Radioklub. Jejím cílem je propagovat dosažené
výsledky stanic Českých radioamatérů v největších světových soutěžích, podporovat zdravé soutěžení mezi stanicemi, propagovat DX provoz a dodržování zásad hamspiritu. Do soutěže
se započítávají potvrzená spojení pouze se zeměmi platnými do DXCC v době podání hlášení. To
zaručuje rovné podmínky v KV Top listu všem soutěžícím. Své výsledky do soutěže může přihlásit
každá OK/OL stanice vysílačů a posluchačů bez jakéhokoliv omezení.
Usnesení č. 121002 – Rada schvaluje předložený návrh podmínek soutěže KV + 6 m Top list.
Úplné znění podmínek bude zveřejněno na stránkách ČRK, časopise Radioamatér, bulletinu atd. a
souhlasí se vstupem OK2GZ do serverového prostoru ČRK.
OK2ZI
ČRK obdržel podnět radioklubu OK2KKW k uplatnění připomínek na ČTÚ ohledně všeobecného
oprávnění pro pásmo 10 GHz. Připomínky ČRK odeslal dopisem ze dne 10. 10. 2012.
Počátkem roku 2013 se uskuteční v Rakousku zasedání komisí pro KV a VKV první oblasti IARU.
Usnesení č. 121003 – Rada schvaluje účast OK1RI a OK2ZI.
OK1AOZ
Účastnil se zkoušek nových koncesionářů v Hradci Králové. Kladně hodnotí organizační zajištění a
odbornou úroveň 26 převážně mladých uchazečů.
4. Účast ČRK ve FHN a Holicích, zhodnocení OK1RI, OK1VJV
Friedrichshafen 2012
Již tradičně se ve dnech 22 – 24. června uskutečnilo v německém Friedrichshafenu celoevropské
setkání radioamatérů. ČRK zastupovala delegace ve složení Jirka, OK1RI, Karel, OK1CF, Ondra,
OK1CDJ, Kare,l OK2ZI, Jarda, OK1WF a Miloš, OK1MP, který se jako DXCC Check – point, věnoval
převážně kontrole QSL lístků ve stánku ARRL. Z podnětu předsedy IARU R1 Hanse, PB2T se Miloš,
OK1MP, účastnil semináře pod názvem „Spektrum workshop“. Bližší podrobnosti jsou
na http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=973&Itemid=250.
Velký zájem byl o nový propagační materiál, který zpracoval Honza, OK1XU, a také
o radioamatérské mapy. Ty byly rozebrány již v sobotu dopoledne. Jako každý rok jsme na stánek
dostali od řady národních organizací zásilky QSL lístků. O dopravu do Prahy se podělil Miloš,
OK1MP. Seminářů a přednášek se účastnil OK1RI a OK1CF. Zajímavé postřehy uvedou samostatně.
HOLICE 2012
Poslední víkend srpna - 25. a 26. 8. 2012, proběhlo v Holicích Mezinárodní setkání radioamatérů, letos už dvacáté třetí. Pořadatel, radioklub OK1KHL, s podporou vedení města Holice zabezpečil opět vysokou úroveň setkání. Dobré náladě setkání přálo i krásné letní počasí. Jako vždycky
se nabízela možnost vybrat si z pestré nabídky přednášek s radioamatérskou tematikou, které
zčásti zajistil ČRK. Tyto přednášky o expedicích, setkání zájemců o KV a VKV provoz, další související akce - předávání ocenění a diplomů, setkání YL klubu atd., probíhaly v pátek i v sobotu a setkaly se z kladným ohlasem návštěvníků.
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5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK – OK1XU
OK1XU informoval o stavu nemovitostí:
Žďár n. S. - opravy schválené minulým zasedáním rady byly provedeny, dle vyjádření tajemnice
nájemcem i vyúčtovány.
Jablonec: OK1VJV v souladu s usnesením posledního jednání rady jednal na místě s navrženým
dodavatelem (fa. TEP) a provozovatelem kotelny (fa. META-Therm) o navržených opravách: kotelna vyžaduje jednak opravu po zatečení přívalového deště, jednak optimalizaci regulačního systému. Ujednáno, že vzhledem k venkovním teplotám je třeba spustit kotelnu pomocí nouzového
propojení čerpadel, kotlů a další technologie a kotelnu provozovat na kotlové termostaty, a fa. TEP
zpracuje nabídku na vybavení kotelny regulačním systémem. V současné době probíhá realizace
s předpokládaným ukončením 16. 10. 2012.
Majitel sousedního domu Dr. Švarc prostřednictvím advokátky ČRK navrhl, aby byla do katastru
nemovitostí vložena jako věcné břemeno společná péče o údržbu a vyvážení fekální jímky ve dvoře
domu ČRK s podílem nákladů 1:1 pro obě strany. Rada souhlasí.
Dle sdělení správcovské firmy REKA Plus byla již dořešena reklamace vyúčtování dodávky plynu,
ČRK bude vráceno 14 tis. Kč, a byly vyúčtovány dodávky plynu od února do srpna 2012, ČRK bude
vrácen přeplatek na zálohách 102 tis. Kč. Vyúčtování záloh na služby a energie nájemcům v domě
bude tedy možné brzy provést.
OK1VJV byl vyzván, aby přednesl svůj návrh na možnou změnu správce v objektu Jablonec. Vzhledem k úvodnímu hlasování návrh stáhnul.
Dále byl vyzván OK1SQK, aby přednesl své připomínky. Ten však odmítl problematiku v tomto
bodě projednávat z obavy její další manipulace.
V ostatních nemovitostech nebylo třeba nic řešit.
6. Příprava VII. sjezdu ČRK - OK1AOZ
OK1AOZ – upozornil na nutnost v souvislosti s novelou občanského zákoníku od 1. 1. 2014 přepracovat stanovy ČRK a navrhl komisi ve složení OK1XU, OK1VUM a OK1AGE. Dále upozornil vedoucí
pracovních skupin na nutnost vypracování podkladových zpráv o činnosti za uplynulé období
pro sjezdovou zprávu.
Usnesení č. 121004 – Rada souhlasí.
7. Informace z SSS ČR
Uskutečnilo se zasedání rady SSS.
na účtu SSS je 17.710 tisíc Kč
písemné materiály a fotografie do ročenky je třeba zaslat do 25. 10. 2012
volby předsedy SSS se uskuteční dne 22. 11. 2012, 7. OK1AOZ obdržel od Rady mandát
k volbě dosavadního předsedy JUDr. Ing. Zdeňka Ertla.
8. Organizační záležitosti – tajemnice
Úřad pro hospodaření s majetkem státu v Ústí nad Labem odpověděl na naši žádost o koupi
pozemku v Ústí nad Labem a nabídl cenu ve výši 878.000,- Kč.
Usnesení č. 121005 – Rada souhlasí s nákupem pozemku č. p. 651 v k. ú. Ústí n. L. za cenu
878.000.- Kč a pověřuje předsedu a tajemnici podpisem smlouvy.
Ing. Rumplová složila úspěšně zkoušku na koncesi a získala třídu A. OK1AOZ navrhl Radě prodloužit ing. Rumplové pracovní smlouvu na dobu neurčitou, a vzhledem k jejím dosavadním pracovním
výsledkům od 1. 1. 2013 zvýšit základní tarif o 2.000 Kč.
Usnesení č. 121006 – rada souhlasí.
Ve dnech 16. až 18. listopadu se u skuteční radioamatérské setkání v Tatrách.
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Usnesení č. 121007 – Rada deleguje na toto setkání OK1AOZ a OK1MP.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům Rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil jednání v 14:45 hod. Další zasedání rady ČRK se bude konat dne 8. 12.2012
od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČRK ve 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP
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