Zápis

jednání Rady ČRK konaného dne 22. 4. 2014
v budově Sdružení sportovních svazů v Praze
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Jan Litomiský OK1XU,
Stanislav Hladký, OK1AGE, ing. Vít Kotrba, OK5MM, ing. Petr Spáčil OK1FCJ, Petr Kašpárek, OK2ULQ, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Petr Chvátal,
OK1FFU, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Jan Paleček, OK1NP, Michal Oplt, OK1LOL,
ing. Martin Kumpošt, OK1MCW, František Lupač, OK2LF, Ing. Luděk Salač OK1VSL, Dr. Ing. Jaroslav
Bažant OK1WF, ing. Oldřich Trégl, OK1VUL
Zapisovatel: OK1VUL
Ověřovatel zápisu: OK1MCW
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Zpráva o jednáních s nájemci ve Žďáru nad Sázavou
3. Zpráva o zasedání VV
4. Zpráva o nemovitostech
5. Zprávy vedoucích pracovních skupin
6. Informace o hospodaření
7. Informace o průběhu OK/OM DX SSB Contestu
8. Informace o schůzce vyhodnocovatelů VKV závodů
9. Příprava naší účasti na setkání ve Friedrichshafenu
10. Příprava na setkání v Holicích
11. Různé
Jednání
1. Kontrola úkolů z minulého období
o
o
o
o

cesta do Žďáru nad Sázavou - úkol splněn,
řešit problém s WEBem Moravany - úkol splněn, dohodnuta spolupráce při úpravách a aktualizaci
WEBu,
organizační záležitosti - úkol splněn
zpracovat přehled pojistných smluv (OK1VUL) - nesplněno, na návrh OK1RI lhůta prodloužena.

2. Zpráva o jednání ve Žďáru n. Sázavou
Po oznámení stávajícího nájemce, společnosti Bath Line s.r.o., že nebude pokračovat v nájemním
vztahu, který v souladu se současnou smlouvou končí 30. 6. letošního roku, podnikli OK1RI a OK1XU
dvě cesty do Žďáru nad Sázavou a s nájemcem ujednali, že bude v objektu dále pokračovat jako
správce, a stávajícím podnájemcům bude umožněno uzavřít nájemní smlouvy přímo s ČRK. Byl
zpracován návrh smlouvy o správě na principech shodných s objektem v Jablonci n. N., sjednána
cena za správní služby 12.000,- Kč + DPH. Rada schvaluje uzavření smlouvy založené na těchto
principech. Vztahy v budově jsou konsolidované, objekt je dobře obsazen, nájemci pravidelně platí,
změna způsobu správy by mohla přinést i lepší výnos pro ČRK.
3. Jednání výkonného výboru
Rada vzala na vědomí výsledky jednání VV ze dne 25. 3. 2014.
4. Informace o dalších nemovitostech
o

Svitavy: OK1RI a OK1XU objekt navštívili, je v solidním stavu a zčásti naplněn vlastní aktivitou
nájemce, část prostor je nevyužitých. Nájemce se dotázal, platí-li nadále možnost nevyužité
prostory podnajímat, protože počítá s omezením vlastního provozu a větším prostorem pro
podnájemce. Byl ujištěn, že nájemní smlouva s tím počítá. Nájemce ujistil, že prostor ke zvýšení
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nájemného aktuálně není. Nájemné bylo v minulosti na přechodnou dobu dodatkem ke smlouvě
zvýšeno s ohledem na úpravy, které ČRK v objektu ve prospěch nájemce provedl, období zvýšení
má aktuálně skončit: nutno ověřit dle znění smluvního dodatku.
Úkol: OK1LOL, OK1VUL
o

Jablonec: Nutno uskutečnit návštěvu, vyřešit odstranění závad z revize elektro a jednat
s kandidátem na údržbáře objektu.
Úkol: OK1LOL, OK1VUL

5. Zprávy vedoucích pracovních skupin
o

OK1CF podal zprávu o závodech na KV od 1. 1. 2014 ke dnešnímu dni.

o

OK1ZHV - práce s dětmi, oznámil, že bude uspořádáno mistrovství ČR v Olomouci, a dále, že
proběhne koncem dubna škola amatérů v Hradci Králové, asi 35 přihlášených.

6. Hospodaření
o

Inventura majetku: Fyzická inventura proběhla – rozdíly nenalezeny. Rada bere na vědomí.

o

Zápůjčky materiálu: Tajemník prověří zápůjční listy. V průběhu roku by měl být stažen zapůjčený
materiál od těch, kdo nepožádali o prodloužení zápůjčky nebo nesplnili podmínky pro prodloužení
zápůjčky (přehled akcí, na něž byl zapůjčený materiál používán, včetně výsledků).

o

Trvají problémy s přenosem dokladů mezi sekretariátem a účetní firmou, rada zvažuje možnost
zadávat přímo data tajemníkem (ze sekretariátu) do programu NRP Slušovice, který užívá i účetní
firma.
Úkol: schůzka s účetní – OK1RI, OK1VSL
Úkol: kontrola omylem 2x zaplacených faktur - OK1VUL

7. OK/OM DX Contest SSB
Závod i přes rozeslané propagační e-maily proběhl za malé účasti, což je s ohledem na první ročník
nového závodu pořádaného malou zemí pochopitelné. Během závodu byly velmi špatné CONDX.
Došlo 265 logů. Rada projednala stížnosti na neregulérní chování některých stanic.
8. Schůzka vyhodnocovatelů VKV závodů
OK2ULQ informoval o Mikrovlnném setkání 2014 (hotel Horník), kde byly předány diplomy a poháry
za práci na VKV za rok 2013. Odpoledne proběhla krátká schůzka s vyhodnocovateli závodů na VKV.
Hlavním tématem byl návrh pro vyhodnocovatele, umístit diplomy za závodů ve formátu PDF
na WEBu Moravany. Tímto se neruší stávající zasílání diplomů poštou. Zároveň se nabízí distribuce
diplomů přes QSL službu.
9. Účast ČRK na setkání ve Friedrichshafenu
Rada pověřuje OK1RI, OK1CF, OK1MCW, OK1MP a OK1VUL reprezentací ČRK na setkání Ham Radio
Fridrichshafen 2014. Bude připraven (OK1XU) a vytištěn (OK2BUT) propagační leták v anglickém
jazyce se základními informacemi o ČRK v rozsahu použitém minulý rok.
Úkol: OK5MM, OK1XU
10. Setkání v Holicích
Rada projednala návrh na odborné přednášky, které by se měly uskutečnit během setkání v Holicích:
OM3BH – WRTC, OK1FCJ – expedice do XT, ing. Zdeněk Palowski - napájecí zdroje, parametry,
OK1DIG – SOTA, OK1ZIA – logging SW. Rada navrhuje, aby se odborné přednášky konaly již v pátek.
Výbor holického radioklubu (pořadatel setkání) požaduje proplacení částky 6.400 Kč za účast ČRK
na setkání v roce 2013 nad rámec původní dohody. Předseda RK p. Kamenický žádá o pozvání na VV,
kde chce vše projednat.
Úkol: OK1RI svolá VV a pozve p. Kamenického
11. Různé:
o

Dne 28. dubna se uskuteční jednání na MPO s ředitelkou odboru elektronických komunikací ing.
Chudomelovou, rada za ČRK deleguje OK1XU, OK1VUM, OK1MP, OK1LOL. Jednání se bude týkat
zejména novelizace provozních předpisů dle již zaslaných podnětů ČRK, případně zákona
Str. 2

o elektronických komunikacích, a aktuálních problémů s provozem neobsluhovaných stanic
(převaděče).
o

Příspěvky ČRK na rok 2014 zaplatilo ke dni jednání rady 2009 členů, nezaplatilo cca 400 - 500
členů. Tajemník rozešle dopisy těm, kdo dosud nezaplatili.
Úkol: OK1VUL

o

Rada pověřuje tajemníka, aby připravil seznam koncesionářů, kteří jsou členy Asociace ROB a
současně členy ČRK jako podklad pro přefakturování příspěvků IARU AROBu.
Úkol: OK1VUL

o

Nutná odpověď na e-mail od OK1KVK, žádost o informaci ohledně soutěží mládeže.
Úkol: OK1ZHV

o

Tajemník předal informaci z rady SSS o plánované kontrole NKU ohledně čerpání dotací za roky
2011 – 2013. Současně byla rada upozorněna, že situace s budoucími dotacemi od MŠMT je
naprosto nepřehledná a může dojít i k tomu, že v roce 2014 nebudou žádné dotace přidělovány
(chyby v názvosloví a řada rozporů na ministerstvu a jinde – mimo SSS).

o

Do 23. 5. je možno navrhnout kandidáta na místopředsedu SSS ČR. Rada se usnesla, že nebude
navrhovat vlastního kandidáta.

o

Rada schvaluje následující ocenění za dlouholetou práci pro radioamatérskou komunitu: plakety:
OK1DAK, OK1PFM, OK1AD, diplomy OK2ABU, OK2PAD.
Úkol: OK1VUL zadá výrobu plaket a tisk diplomů, aby mohly být předány na setkání v Holicích

o

Nutno převzít od loňského vítěze Memoriálu OK1RO (OK1DOL) putovní pohár a předat
sekretariátu.
Úkol: OK1MCW

o

K dotazu OK1VSL na program pro evidenci členů sděluje OK1VUL, že práce pokračují s termínem
dokončení říjen 2014.

o

Diskutována možnost používání posledních formátů souborů programů MS Office (.DOCX, .XLSX)
při práci rady, konstatováno, že všichni dotčení jsou schopni formáty zpracovat a formáty lze
tedy užívat.

Zapsal: ing. Oldřich Trégl, OK1VUL
Ověřil: ing. Martin Kumpošt, OK1MCW
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