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Zápis z jednání 8. náhradního sjezdu 2017 ze dne 11.3.2017
Místo konání: Soukromá základní umělecká škola Music Art,
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Písková 126, Praha 4, 143 00.
Program sjezdu:
1. Prezence účastníků – písemná forma
2. úvodní řeč
3. Zpráva předsedy ČRK
4. Zpráva Hospodáře ČRK
5. Zpráva Revizní komise
6. Uzavření kandidátek, vyhlášení kandidátů, jejich představení
7. Tajné volby
8. Úprava stanov v souvislosti s novým občanským zákoníkem
9. Vyhlášení výsledků voleb
10. Diskuse
11. Projednání a schválení základních materiálů a usnesení sjezdu
12. Závěr
Sjezd byl zahájen 11.3.2017 v 9,15
Zahájil Ing. Jiří Němec, OK1AOZ
1. Prezence účastníků – písemná forma
2. úvodní řeč - Jiří OK1AOZ –seznámil účastníky sjezdu s podmínkami vyhlášení náhradního sjezdu
Návrh, aby diskuze byla zařazena do programu hned po zprávách - návrh byl schválen
Ustanovení komisí:
Volební a mandátová komise – OK1DOM ,OK1FMY ,OK1DCI
Návrhová komise – OK7PM, OK1MCW, OK2PDN
odsouhlaseno

3. Zpráva Předsedy ČRK - Předseda – navrhuje nečíst zprávy pracovních skupin, odsouhlaseno.
4. a) Předseda vyzval k dotazům k jednotlivým zprávám –
Dotaz OK1SQK - žádá informaci o sporech s neplatiči, průběžně jsou informace uváděny v zápisech
jednání Rady – vysvětleno
b) Zpráva KV - bez dotazu - odsouhlaseno
c) Zpráva VKV – bez dotazu - odsouhlaseno
d) zpráva OL-HQ – bez dotazu - odsouhlaseno
e) Skupina pro mládež a začínající radioamatéry
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OK1SQK – dotaz, kolikrát se sešla skupina pro práci s mládeží, vysvětleno, OK1ZHV informoval o
činnosti kroužků, OK1MY vysvětlil, že pro práci dětských skupin slouží i zápůjčky, OK1RI příspěvek
k situaci s prácí s mládeží a dotačních programů pro mládež – odsouhlaseno

5. Zpráva hospodáře OK1DVM – OK1SQK - dotaz k rozpočtům , proč nejsou uveřejňovány –hospodář
informoval o rozpočtech 2013 -2017, OK1RI- vysvětlil systém účtování, OK1MY detailně vysvětlil
systém inventur a účetnictví – zpráva odsouhlasena

6. Zpráva revizní komise – zpráva odsouhlasena

7. Diskuze 9:59





















OK2BV- přednesl příspěvek o akci ISS, o práci s mládeží, o složitosti získávání sponzorských darů a
dotací. Dotaz na dotace MŠMT, OK1RI vysvětlil princip dotací. Informace o členství jejich spolku
v ČRK.
OK1IPS - příspěvek k dotacím, administrativní složitosti, vyzývá členy, aby se snažili získávat dotace
OK1MJP – dotaz zda se čerpají evropské dotace – ČRK nečerpá, druhý dotaz na získání součástek ,
odpověděl OK1CF, nabízí možnost darování
Dotaz z pléna – zaměření ČRK do budoucna? Bude ČR se snažit integrovat činnosti elektroniky a
nebo se ČRK vyprofiluje jako úzce specifická skupina ?Dotaz na práci s mládeží , jak do budoucna?
OK1RI vysvětlil, že se ČRK bude dál zabývat radioamatérstvím
OK1ZHV – přednesl příspěvek k účasti na dětských soutěžích, rozlišení dle krajů, měst, 120 různých
soutěží
OK1SQK - návrh, aby se vypracoval návod na vypracování dotací – OK1RI, vysvětlil, že sekretariát
bude nápomocen s dotaci. Informuje, že nelze žádat na opravy nemovitostí, vzhledem k tomu, že jsou
komerčně pronajímány.
OK1MPX – dotaz na možnost čerpání dotací- vysvětleno
OK1AD – navrhuje , aby se rada zamyslela nad výší členských příspěvků, navrhuje rozdělit výši dle
služeb. OK1RI a OK1VUM vysvětlili, proč je nutné zachovat stávající systém.
Dotaz z pléna, jaké příspěvky budeme vybírat do budoucna? Nelze předjímat co se stane
v budoucnu, OK1CF - vysvětlil, nutnost zachování stávajících příspěvků tzn. nesnižovat

OK1SQK- dotaz, zda se Rada zabývá snížením nákladů, navrhuje přestěhovat ČRK do jiného
prostoru, kde by se neplatil nájem, zda je nutné cestovat na zasedání IARU? OK1RI, sdělil, že
náklady jsou minimální, diskuze ke snižování nákladů.
OK1HH - dotaz, zda by šly upravit pravidla pro získání QSL služby pro kluby, zda by nešlo upravit
počet členů v klubu na 2 – nelze, musí být tři.
OK5MM vyzývá …chybí člověk pro mládež v IARU pro mládež
OK1SQK - kritizuje zápisy z jednání Rady, jsou málo podrobné
OK1HH – řeší pobočné spolky, jejich úbytek
OK1ES – chce změnit funkci předsedy na prezidenta. Navrhuje, aby členské příspěvky byly zaplaceny
do konce roku. OK1RI vysvětluje, že jeto zvykové právo.

8. Uzavření kandidátek, vyhlášení kandidátů, jejich představení
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11:33 – OK1DOM - Předseda volební a mandátové komise zkonstatoval, že počet přítomných členů ČRK
je 78.
Postupně se představili všichni kandidáti.
1. Kandidát na Předsedu
2. Kandidáti Rady ČRK
3. Kandidáti do Revizní komise
4.
Byl vysvětlen způsob úpravy kandidátek. V průběhu představování jednotlivých kandidátů proběhly
volby Předsedy, Rady ČRK, a Revizní komise.

77 členů v sále – jeden člen odešel

9. Tajné volby
Přítomna je notářka Mgr. Klára Svobodová, která potvrdí průběh voleb v Notářském zápisu.
10. Stanovy
OK1XU – navrhl, aby Stanovy byly schváleny bez rozpravy, tak jak jsou předloženy Radou.
Rozhodnuto, že se bude hlasovat o připomínkách - schváleno

OK1DOM
Komentuje, že revizor nemůže být člen výboru, navrhuje,
aby se mohli sjezdu zúčastnit zmocněnec člena, odpověď - plné moci se nepřijímaji,
dotaz na názvy pobočných spolků - názvy pobočných spolků v souladu s NOZ a praxí,
problém s pozváním členů na schůzi, problém se zvolením revizora – je na samotném radioklubu,
slučování radioklubů – je nutné řešit v souladu se zákonem.
Změna ve stanovách §1, odst.3 , písm B - doplnit práce s „dětmi“ - odsouhlaseno
Návrh na zrušení delegátů na sjezdu - Hlasováno : zůstává stávající stav
Návrh OK1ES, aby se funkce předsedy změnila na název prezident – neodsouhlaseno
OK1ES - návrh, aby členové platili do konce kalendářního roku – neodsouhlaseno
OK1VSL – návrh vyškrtnout - formulaci „založené stanovami“ - neodsouhlaseno
OK1VSL - ČRK není vůči pobočným spolků v postavení zřizovatele – hlasováno neodsouhlaseno
OK1VSL
- navrhuje, aby radiokluby měly povinnost mít vlastní stanovy či status
neodsouhlaseno
OK1VSL - místo slova přidružený spolek nahradit spolupracující – neodsouhlaseno
OK1VSL – navrhuje, aby byla inventura přístupná pro členy na sekretariátu Odsouhlaseno
OK1VSL – navrhuje, aby zápisy z revizní komise budou zveřejňovány na webu - odsouhlaseno

-
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Hlasování o tom, že sjezd přijímá Stanovy tak, jak byly předloženy s výjimkou jedné formulace – §1,
odst.3 , písm B - stanovy byly v hlasováním přijaty.
11. Vyhlášení výsledků voleb
Byli zvoleni:
1. Předseda
Jiří Šanda OK1RI – 73 hlasů zvolen
Členové Rady ČRK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hakr Miloslav OK1VUM - 70 hlasů - zvolen
Vohlídal Miroslav OK1DVM - 75 hlasů - zvolen
Matoušek Karel OK1CF – 73 hlasy - zvolen
Kotrba Vít OK5MM – 75 hlasů - zvolen
Kašpárek Petr OK2ULQ – 71 hlasů - zvolen
Karel Jan OK1VAO – 71 hlasů - zvolen
Prostecký Miloš
OK1MP – 71 hlasů - zvolen
Chvátal Petr OK1FFU – 69 – hlasů - zvolen
Horák Vojtěch OK1ZHV – 74 hlasů - zvolen
Paleček Jan OK1NP – 71- hlasů - zvolen
Kumpošt Martin OK1MCW – 72 hlasů - zvolen
Míšek Pavel OK7PM – 77 hlasů - zvolen
Černý Martin OK1VHB – 69 hlasů - zvolen
Pekař Otakar OK1TO – 75 hlasů - zvolen

Členové revizní komise:
1. Kupilík Pavel OK1MY – 75 hlasů - zvolen
2. Bažant Jaroslav OK1WF – 74 hlasů - zvolen
3. Cempírek Michal OK1MTZ – 76 hlasů – zvolen

12. Projednání a schválení základních materiálů a usnesení sjezdu
Usnesení sjezdu - Zápis z jednání návrhové komise, za komisi Pavel OK7PM
1. Poskytovat pravidelné a ucelené ekonomické informace o ČRK členům. ČRK bude dávat na stránky
ČRK ekonomické údaje ve formě výsledovky a rozvahy po auditu a uzávěrce a navíc plán příjmů a
výdajů na aktuální kalendářní rok.
2. Vytvořit poradní skupinu pro práci s mládeží a dotační programy
3. Poskytovat podrobnější zápisy i usnesení k bodům jednání rady ČRK.
4. Navrhuje se změnit návrh stanov v §3, odst. b na : práce s dětmi, mládeží a dalšími….
5. Navrhuje se zveřejňovat kompletní i položkové výsledky inventur. Bude k nahlédnutí členům ČRK na
sekretariátu.
6. Navrhuje se Radě ČRK, aby stanovila režim nahlížení do dokumentů členům ČRK.
7. Ukládá Revizní komisi, zveřejňovat na oficiálních webových stránkách ČRK kontrolní závěry komise.
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Hlasování o návrhu usnesení – odsouhlaseno.
13. Závěr: neformální diskuze o vysílání, ukončení sjezdu 16,00 hod.

V Praze dne 30.3.2017
Zapisovatel: Libuše Kociánová
Zápis ověřili:

Ing. Jiří Šanda
Předseda ČRK

Ing. Miloslav Hakr
Místopředseda ČRK

