ZÁPIS
jednání Výkonného výboru Českého radioklubu
konaného dne 18. dubna 2011 v sídle ČRK v Praze v 10:00 hod.
Přítomni: ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI,
ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV
Omluveni: ing. Karel Košťál, OK1SQK
Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, Jiří Škácha, OK7DM
Zapsal: Jiří Škácha, OK7DM
Hlavním bodem jednání VV byla kontrola stavu nemovitostí ČRK a stav vypořádávání vzájemných
závazků.
1) Nájemce budovy ČRK ve Svitavách požádal o osobní schůzku, bylo mu navrženo, aby se
zúčastnil tohoto zasedání VV, to se mu však nehodilo. E-mailem sdělil, že předmětem jednání mají
být úpravy domu ve Svitavách v souladu s novými požadavky společnosti Citroen, jejíž vozy
nájemce prodává. Bylo rozhodnuto, že Svitavy 20. 4. osobně navštíví OK1XU a OK1RI jako součást
standardního dohledu.”
2) Vzhledem k neuspokojivé situaci spojené s prací nájemce budovy v Jablonci n. N. se 5. dubna
uskutečnila návštěva přímo na místě (OK1XU, OK1RI, OK1VJV, OK1SQK, pí Chramostová, p.
Beneš). Platební morálka firmy NESTO se ale i nadále nemění a nebyly zaznamenány ani jakékoli
pokusy o nápravu ze strany NESTO.
Členové VV dospěli k názoru, že situace vyžaduje okamžité kroky.
- Byl předložen návrh Karla OK1SQK na převzetí nemovitosti v Jablonci n.N. do správy ČRK (viz
příloha). VV souhlasí s předloženým návrhem jako s jednou z variant, avšak s nutností dopracovat
technické a organizační detaily.
- Další možnou variantou je urychlené zahájení poptávkové akce a pokus o nalezení nového
vhodného nájemce (OK1XU a OK1RI).
Závěry je třeba připravit pro jednání Rady ČRK k definitivnímu rozhodnutí. Proto bude nutné svolat
mimořádné zasedání Rady ČRK - nejpozději do 14. května 2011.
Pí Chramostová bude písemně upozorněna na skutečnost, že firma NESTO neplní své závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy (dopis - upomínku připraví a odešle OK7DM).
3) OK7DM stručně informoval o realizaci propagačního stánku ČRK na výstavě ELECTRON 2011 a o
průběhu výstavy. Stánek byl poskytnut bez dalších nákladů v rámci reciprocity za propagaci
výstavy v médiích ČRK. QSL lístky za provoz speciální stanice OL11ELE budou vytisknuty po
skončení provozu této stanice v potřebném počtu kusů a jejich vyplnění zajistí operátor stanice.
Jednání výkonného výboru skončilo ve 12:15 hod.
zapsal Jiří Škácha, OK7DM
příloha: návrh OK1SQK
Karel, OK1SQK, se z jednání předsedovi ČRK omluvil následujícím e-mailem, s nímž byl výkonný
výbor seznámen:
Nazdar Jirko,
Jak jsem Tě již informoval, z jednání tohoto VV jsem nucen se omluvit, neboť budu na dovolené v zahraničí.
Rád bych ale upozornil, že dnešním dnem již dosáhl dluh firmy NESTO neuvěřitelné částky 375 774,60 Kč,
neboť v termínu stanoveném smlouvou nedošlo k úhradě nájmu za další měsíc, tj. březen 2011, a paní
Chramostová nám tak dluží nájem již za čtyři měsíce. Dle mého názoru již tedy nemáme absolutně žádný
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prostor pro nějaké další hrátky s touto dámou a pro nekonečné oddalování rázného řešení vzniklé situace,
jak se někteří z nás neustále pokoušejí uplatňovat.
Dále bych Tě chtěl poprosit, abys dohlédl na to, aby má formulace do zápisu ze zasedání poslední rady, viz
níže, se uskutečnila v nezměněné formě tak, jak jsem ji písemně předal zapisovateli a přiložil i k níže
uvedené zprávě. Pokud by k tomu přece jen nedošlo, jsem připraven celou záležitost v rámci rádioamatérské
komunity široce a podrobně medializovat, a vyvodit další důsledky (pravděpodobně rezignovat na funkci
hospodáře rady a vzít zpět svůj návrh na řešení situace v Jablonci, který jsem Ti předal na výstavě Electron
tuto středu).
Bez této jasné formulace zápisu a v situaci, neustálých snah o jeho manipulaci, bych se obával toho, že za
rok, nebo za dva, až se na celou věc pozapomene, někdo celou věc překroutí a bude např. tvrdit, že
problémy s nemovitostí ČRK v Jablonci jsme způsobili my dva s Jaromírem.
Děkuji za pochopení a pomoc.
73! Karel, ok1sqk.
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