
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného

dne 07.02.2023 v Praze

Přítomni:   Jiří Šanda OK1RI,  Miloslav  Hakr OK1VUM,  Martin Kumpošt OK1MCW, 
Vladimír Hampl OK1NY, Miroslav Vohlídal OK1DVM,  Martin Černý OK1VHB, Petr 
Kašpárek OK2ULQ,  Vojtěch Horák OK1ZHV

Omluveni:  Ota Pekař OK1TO,  Karel Matoušek OK1CF,  Jan Paleček OK1NP,  Miloš 
Prostecký OK1MP, Petr Chvátal OK1FFU. Pavel Míšek OK7PM

Revizní komise:  Pavel Kupilík OK1MY, Dana Mentzlová OK1ZKR

Omluven:  Michal Cempírek OK1MTZ

Tajemník ČRK:   Libuše Kociánová OK1LYL  

Zapisovatel:   Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW

Ověřovatel zápisu: Martin Kumpošt OK1MCW

Program:  

1. Kontrola zápisu 

2. Návrh na zvýšení platů tajemnici a pracovnici QSL služby a návrh na odměnu         
pracovnici QSL služby k jejímu životnímu jubileu

3. Jednání OK1RI, OK1VUM a OK1DVM o možnostech úspory nákladů

4. Nemovitosti

5. YOTA 2024 v České republice

6. Zprávy z pracovních skupin

7. Různé

Ad.1.  Kontrola zápisu:

 úkol pro OK1DVM poslat členům tabulku rozpočtu na 2023- nesplněno 

 úkol pro OK1RI najít náhradu za OK1VAO pro vyhodnocování VKV závodů – 
částečně plněno, nutno dokončit

 úkol pro OK1VHB  zpracovat co nejdříve propagační materiál YOTA – v řešení

 úkol pro OK1VUM oslovit Martina Prokopa, zda provedl úpravu SW - splněno 

 



Ad.2.     Návrh na zvýšení platů tajemnici a pracovnici QSL služby a návrh na        
odměnu  pracovnici QSL služby k jejímu životnímu jubileu

 Po diskuzi Rady, Radou odhlasováno

Ad.3.   Jednání OK1RI, OK1VUM a OK1DVM o možnostech úspory nákladů 

 Z jednání vzešel návrh převést platby energií na nemovitostech přímo na 
správce. Vzhledem k tomu, že koeficient DPH, který můžeme odepisovat je 
prakticky nulový, získáme touto úpravou  daňovou úsporu.

 Úkol: OK1LYL  a OK1RI objedou nemovitosti  a dojednají vše se správci.

Ad.4.   Nemovitosti

 OK1VUM - zpráva o havarijním stavu kotle v Jablonci – funguje jen na ruční 
řízení. OK1VUM společně s topenářem Emilem Slabým OK1CS závadu na 
místě opravili. 

 Návštěva v Jablonci OK1LYL a OK1VHB v prosinci 2022.  Vzhledem k velikosti 
objektu, který je navíc památkově chráněn, je třeba uvážit, jak s ním nadále 
naložit. V minulosti byla opravena střecha a fasáda, ale objekt by potřeboval 
celkovou vnitřní rekonstrukci v řádu několika desítek milionů Kč, což je pro ČRK
zcela nereálné. Rada prodiskutovala možnosti optimalizace výnosů z našich 
nemovitostí a odhlasovala tento úkol nadále řešit.

Ad.5.     Zprávy z pracovních skupin

 KV - OK1CF nepřítomen  

 VKV - OK2ULQ  žádné aktuální zprávy

 Mládež - OK1VHB  sdělil, že Michal OK1SIM byl kooptován do přípravné 
skupiny pro akci YOTA 2024 v České republice a proběhne setkání v místě 
plánované akce (Trhanov). Dále skupina plánuje cestu na YOTA 2023 do 
Maďarska pro načerpání zkušeností. 

 OK1ZHV dále informoval, že nový kurz pro získání koncese OK proběhne v 
Jedlové v Orlických horách v termínu 13. - 18.04.2023. Zpráva o tom bude 
vysílána i ve zprávách OK1CRA.

Ad.6.   Různé

 OK1LYL informovala, že podmínky na získání dotace se stále zhoršují.

 OK1LYL – je v jednání s příslušnými orgány pro řešení trenérských licencí.

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW
Kontrola zápisu: OK1MCW
V Praze dne 07.02. 2023


