ZÁPIS č. 6
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 13.2.2010 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 Bažant, OK1WF, ing. Jiří Škácha, OK7DM, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Mgr.
Vojtěch Horák, OK1ZHV, František Lupač, OK2LF, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Ondřej
Koloničný, OK1CDJ.

Hosté: Josef Zabavík, OK1ES, Stanislav Hladký, OK1AGE, Jiří Štícha, OK1JST, RNDr.
Rudolf Bláha, OK2BV (část).

Omluveni: Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF
Ověřovatele zápisu – OK1MP

Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu ze dne 12.12.2009.
Současný stav hospodaření ČRK a předpokládaný vývoj příjmů v nejbližším období.
Zpráva inventarizační komise – výsledek inventury.
Stanovisko ČRK k materiálům, které budou projednávány na zasedání komisí IARU
Region 1 dne 20. – 21.2. ve Vídni.
Informace vedoucích pracovních skupin.
Organizační záležitosti.
Diskuze.
Závěr.

Návrh programu schválila Rada bez připomínek.

1. Kontrola zápisu ze dne 12.12.2009.
Usnesení č. 090801 – rada ukládá pracovní skupině zpracovat metodiku pro práci
s mládeží zaměřenou na oba směry ( technika, provoz ) v termínu do 04/2010 - trvá.
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: 31.3.2010.
První jednání jmenované pracovní skupiny se uskutečnilo dne 15.1.2010. Další svolá
OK1AOZ tak, aby byl splněn termín 31.3.2010 - trvá.
Usnesení č. 090805 – rada pověřuje OK1XU vyhledat nového správce nemovitosti v
Jablonci. Výběrové řízení pokračuje, bude osloven širší okruh dodavatelů dle seznamu
navrženého OK1XU s cílem získat konkurenční nabídky.
Z oslovených 10 firem reagovala 1 firma, NESTO z Liberce, bude dále jednáno - trvá.

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.
Funkci manažera přijal OK1DIG a byl radou potvrzen. Úkol hledat motivaci pokračuje.
(např. kdo naváže v nejkratším čase QSO se všemi 12 HQ stanicemi ) – trvá.
Usnesení č.091002 – rada ukládá OK1SQK zasílat vždy do jednoho měsíce po ukončení
čtvrtletí přehled hospodaření ČRK – průběžný úkol trvá.
Usnesení č. 091202 – rada schvaluje upravený rozpočet ČRK na rok 2010 a ukládá
OK1SQK odeslat do konce letošního roku dopis na správce objektu v Jablonci p. Loje.
Upozornit ho opětovně na dlužnou částku za nájem a navrhnout splátkový kalendář.
OK1SQK informoval radu, že dopis správci objektu byl odeslán. Jeho přijetí adresátem
bylo ověřeno při osobní návštěvě v Jablonci dne 6.2.2010. Projednal s ním stav v obsazení
objektu nájemníky a jeho údržbu, platební morálku a další. Do příští porady předloží radě
pasportizaci objektu Jablonec. Tajemník ČRK, OK1ES, v této souvislosti informoval, že
p. Loj zaplatil dne 9.2.2010 50 tisíc Kč.
Usnesení č. 091207 – aktualizace členských radioklubů - rada projednala předložený
materiál a jmenovala pracovní skupinu ve složení OK7DM a OK1ES.
OK7DM seznámil radu se současnou situací a doporučil počkat se závěry do konce
března, kdy bude znám aktuální stav členských radioklubů. Rada souhlasí. Úkol trvá.
Usnesení č. 091208 – zařízení v majetku ČRK – provést inventury, o způsobu jak se
zařízením naložit rozhodne rada do 31.3.2010.
Organizační záležitosti
b. Žádost o navýšení hotovostní částky na pokladně ČRK na 30 tis. Kč + 15 tis. Kč pro
QSL službu - rada schválila, OK1XU připraví dohodu o hmotné odpovědnosti s OK1ES.
Dohoda je připravena – zbývá podepsat.

2. Současný stav hospodaření ČRK a předpokládaný vývoj příjmů
v nejbližším období.
OK1SQK informoval radu, že v současné době nemá od účetní všechny podklady pro
zpracování zprávy. Následně rozešle všem členům rady. V této souvislosti seznámil
OK1ES radu se současným stavem členské základny a konstatoval mírný nárůst.
K dnešním dni zaplatilo členský příspěvek na letošní rok více než 2/3 členské základny.
Usnesení č. 100201 – rada bere informaci na vědomí a ukládá OK1ES odeslat v měsíci
březnu dopis těm členům, kteří zapomněli zaplatit příspěvky v řádném termínu.
OK1AOZ – informoval radu o tom, že navštívil předsedu sdružení sportovních svazů ČR
JUDr. Ing. Zdeňka Ertla a zjistil následující:
- dne 10.2. zaslalo Ministerstvo financí sdružení cca 4 miliony korun, které je
možno použít na pokrytí mzdových
nákladů, soutěží atd. Z této částky
dostane ČRK 304 339 Kč.
- Sazka zašle do poloviny dubna Sdružení sportovních svazů 1.240 tisíc Kč.
Zatím není tato částka rozdělena, klíčem má být stav členské základny a
opravný koeficient. Lze očekávat cca 80 tisíc Kč. Dalších 5 milionů dostane
Sdružení jako splátku za minulé období a ty rozdělí podle hmotného majetku
jednotlivých svazů.

-

První číslo našeho společného časopisu bylo dne 10.2. odesláno do tiskárny a
vyjde v poslední dekádě února.

3. Zpráva inventarizační komise – výsledek inventury.
Informaci podal OK1SQK. Komise pracovala ve složení odsouhlaseném radou. Veškerý
majetek byl dohledán. Do návrhu na vyřazení komise zahrnula zejména některý starý
nábytek z místností, které ČRK opustí a dále nefunkční zařízení (kancelářské stroje, faxy,
tiskárny). Proběhla rovněž fyzická inventura zařízení stažených z jednotlivých radioklubů.
K problematice stažených zařízení byla vedena rozsáhlá diskuze. Např. OK1CF
konstatoval, že zařízení jsou nyní v době závodů nevyužita ve skladu ČRK, díky
odkladům se racionální krok obrací morálně proti nám. OK1SQK pak doporučoval
kontrolu technického stavu zařízení. Od té rada upustila, neb se předpokládá, že zařízení
budou nadále zapůjčena většinou stejným radioklubům a tím by se předání dále opozdilo.
Bylo dohodnuto, že vedoucí pracovní skupiny KV a VKV vyhodnotí, jak bylo zařízení
využíváno a pokud bude vše v pořádku bude vráceno zpět do užívání radioklubům.
Usnesení č.100202 – OK1SQK zašle všem členům rady zápis z inventarizační komise do
konce února 2010.

4. Stanovisko ČRK k materiálům, které budou projednávány na zasedání
komisí IARU Region 1 dne 20 – 21.2. ve Vídni.
OK1CDJ informoval za VKV, že tato pracovní skupina zpracovala písemné stanovisko,
které je k diskuzi na internetu. OK1RI konstatoval, že po prostudování nenašel nic
kontroversního s výjimkou návrhu na předávání reportu v závodech. OK1RI přislíbil
zpracovat v písemné formě stanovisko rady k materiálům pracovní skupiny C4, aby se
mohlo zveřejnit na webu ČRK.
Usnesení č. 100203 – vzhledem k přípravnému charakteru zasedání pracovních skupin C4
a C5 před konferencí IARU R1 v roce 2012, pověřuje Rada své zástupce na zasedání, aby
jednali dle vlastního uvážení s přihlédnutím k zveřejněnému materiálu VKV a KV
pracovní skupiny.

5. Informace vedoucích pracovních skupin.
OK1CF - požádal přítomné o radu, kde získat pro vyhodnocení MR na KV výsledky
závodu VRK za roky 2008 a 2009.
- RP OK1-11861, Josef Motyčka je nespokojen s prací KV komise ve vztahu
k problematice posluchačů. Bylo dohodnuto, že ho OK1CF vyzve, aby
předložil své představy.
OK1ZHV – podal informaci o činnosti pracovní skupiny pro práci s mládeží.
Ve 13:00 hodin se na jednání rady dostavil na vlastní žádost RNDr. Rudolf Bláha,
OK2BV, který seznámil radu s následujícím okruhem problémů:
a) Funkce krajského manažera – jaká je jeho pracovní náplň, kdo ho
jmenoval, není to pouze formální záležitost?
b) Setkání radioamatérů v Olomouci – chtějí navázat na tradice
z minulých setkání, je možná účast zástupce ČRK?
c) Spolupráce s mládeží – mají velkou podporu ze strany města
Olomouc i kraje. Pro rok 2009 měli dotaci ve výši 55 tisíc Kč.Dobrá
spolupráce se senátorem Hálkem. Jak ČRK spolupracuje
s Ministerstvem. školství?

d) Mohou se radiokluby na ČRK obracet s dotazy ohledně daňového a
finančního poradenství, bezpečnosti práce atd. ?
e) Nemohl by ČRK organizovat koupi materiálu a zařízení vyřazených
z armády?
f) Jak se ČRK snaží propagovat činnost v tisku a dalších mediích?
Členové rady dle svých odborností na dotazy odpověděli. Jmenovaný poděkoval za milé
přijetí a bylo dohodnuto, že o řešení některých problémů bude radu informovat.

6. Organizační záležitosti.
OK1AOZ – veletrh Ampér 2010 je zajištěn. Smlouva uzavřena a přidělena volací značka
OL10AMPER. Účast 2-3 zástupců ČRK na stánku bude dohodnuta.
Na setkání do Friedrichshafenu pojede OK1AOZ, OK1RI, OK1CF, OK1MP a OK1ES. Je
podána přihláška, zajištěn stánek a ubytování.
Na naší nemovitosti v Ústí nad Labem došlo ke krádeži podružných elektroměrů a škodě
za cca 10 000 Kč. Vzhledem ke specifickým podmínkám (místo není pod samostatným
uzavřením), nedá se předpokládat, že pojišťovna škodu uhradí.
Usnesení č. 100204 – Rada souhlasí s uhrazením škody ve výši 10 000 Kč.
OK1ES, tajemník ČRK předložil k projednání následující záležitosti:
a) Kolektiv OK2KFJ z Mikulova poslal žádost o dotaci na činnost klubu ve výši 5 000
Kč. Rada nesouhlasí.
b) Žádost na dotaci provozu převaděče OK0F ve výši 2 400 Kč. Rada nesouhlasí.
c) Žádost o prominutí nebo snížení členského příspěvku Jaroslava Kvapila, OK2BJK.
Rada nesouhlasí.
d) Návrh oznamovat ve zprávách ČRK jubilanty od 50 let. Současný soft nedovoluje
automatické vyhledávání (upozorňování) jubilantů. Bude se hledat optimální řešení. Není
vyloučeno, že bude požádán autor o úpravu programu.
e) Jménem OK2RNA poděkoval OK1MP za sponzorský dar .
f) Nájemce nemovitosti ve Ždáru nad Sázavou vznesl požadavky na revize a opravy
(údržbu).
Usnesení č. 100205 - Rada souhlasí s opravou střechy a ukládá tajemníkovi, aby vyžádal
od nájemce cenovou nabídku.
g) Do příštího zasedání si členové rady připraví návrhy na ocenění jednotlivců. Slavnostní
předání bude provedeno v Holicích.
h) Podal informaci z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z Jablonce o
navýšení nájemného za pozemek o 1 procento pro rok 2010 a projednávání naší žádosti o
odkoupení uvedeného pozemku v roce 2010.
i) Nájemce objektu v Jablonci, p. Loj požádal o proplacení faktury za úklid sněhu. Tyto
služby však patří do povinností správce. Proto rada uložila OK1ES, aby fakturu vrátil.
j) Aby se předešlo problémům, které vznikly při minulém setkání v Holicích, sdělí
členové rady své požadavky na setkání v Holicích (28.-29.8.2010), tj. ubytování, místnosti
na přednášky, stánek ČRK a pod., na příštím zasedání rady.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané
problematice a oznámil termín dalšího zasedání rady ČRK na den 17.4.2010 v Praze a
jednání ukončil v 15:00 hodin .
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP

