Zápis
z jednání VV Českého radioklubu konaného dne 13.5.2009 od 10.00 hodin
v sídle organizace, U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice.

Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský OK1XU, ing. Jiří Šanda OK1RI,
ing.Karel Košťál OK1SQK/část/, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jiří Škácha, OK7DM/část/,
ing. Jaromír Voleš, OK1VJV.
Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, ing. Milan Mazanec, OK1UDN, Sveta Mayce OK1VEY/část/,
Josef Zabavík OK1ES.
Návrh programu
1. Členský časopis ČRK a jeho vydávání po roce 2009
2. Stav stavebních prací na úpravách objektu v Jablonci n. N.,
případně další postup.
3. Výsledek jednání o pronájmu pozemku v Ústí n. L. a
doporučení Radě.
4. Finanční situace v ČRK za 1.-4./2009, členské příspěvky
5. Další organizační záležitosti a doporučení k projednání v Radě.
6. Diskuse
7. Závěr
* Členský časopis ČRK
OK1AOZ navrhnul několik možných řešení současné situace. Po upozornění OK1MP, že sjezd
zavázal radu pokračovat ve vydávání časopisu v současné podobě se VV zabýval už jen možností
zachovat vydávání čl. časopisu jak ho známe nyní ve stejném rozsahu a úpravě. VV se zabýval dále
možností jak snížit současné náklady o cca 30proc. OK1RI uvedl jako jednou z možností rozdělit
vydávání a distribuci,ale nenašel v tom výrazné snížení. Rovněž vydávaní Radioamatéra jen v
elektronické podobě by nemuselo mít efekt výrazného snížení nákladů. OK7DM ocenil reálný přístup
VV ale uvedl, že současná atmosféra kolem vydávání časopisu na něj působí velmi negativně a
postrádá názor veřejného mínění na problematiku vydávání časopisu. Komentoval předběžnou
analýzu vydávání časopisu, kterou připravil OK1PD jako zkreslenou a nereálnou. Upozornil na svůj
návrh nákladové kalkulace, který zaslal do emailové konference Rady a neobdržel jedinou odpověď a
upozornil, že by bylo vhodné ji respektovat při návrhu výběrového řízení. Navrhnul anketu do
časopisu o budoucnosti jeho vydávání, což VV zamítnul s tím, že podobná anketní otázka už zazněla
v předchozím průzkumu před sjezdem a doporučil Radě ČRK na svém příštím zasedání vypsat
výběrové řízení na časopis a ustanovit pracovní skupinu /nejlépe ze současné redakční rady/ pro
zadání podmínek s tím, že by bylo nejvhodnější vyhlásit výběrové řízení k 1.7.2009. Zveřejnění bude
nejen v časopise Radioamatér a na stránkách ČRK, ale i v dalších odborných médiích. OK1AGE
upozornil na posloupnost při zadávání výběrového řízení a podmínky by neměly být moc striktní a
dopředu neovlivňovat potencionální uchazeče. Jako důležitý prvek musí zaznít snížení současných
nákladů při zachování současného stavu. OK1XU dohledá dokumenty k podobnému stavu o vydávaní
časopisu, který byl před 10lety a osvěží je do současných podmínek. Doporučil připravit dopředu svoji
smlouvu pro potencionálního vítěze výběrového řízení a toto by měla zajistit současná red. rada.
Rovněž doporučil obeslání dopisem o podmínkách výběrového řízení známé firmy v oboru.
* Stav stavebních prací na úpravách objektu v Jablonci n. N
OK1VJV informoval o současném stavu objektu s tím, že pokračují dokončovací práce na fasádě a
uvedl, že ing. Klíma z firmy K-Okna slíbil dokončení prací na fasádě do konce května 2009. Nestihne
se jen nátěr, který se může provést až do dozrání omítky a sokl. OK1ES informoval o telefonátu
správce objektu, který konstatoval i přes jedinečné počasí nečinnost firmy K-Okna.VV dal za úkol
tajemníkovi, aby se spojil s ing. Klímou a požádat ho, aby nám každý týden doložil, co bylo na objektu
uděláno. OK1XU navrhl osobní návštěvu spolu s OK1AOZ, případně s OK1RI, a setkání s Ing. Klímou
v příštím týdnu, kde ho důrazně upozorní na dodržení uzavřené smlouvy spolu s možnými právními
postihy. Dále upozornil, že nemáme v současnosti platnou nájemní smlouvu s nájemcem v Jablonci,

kde připravuje novou a bude navrhovat ne čtvrtletní placení nájmu, ale měsíční a je potřeba řešit
narůstající dluhy s nájemcem v Jablonci. Po dokončení prací na objektu bude ještě účelné investovat
do rekonstrukce toalet v objektu, které jsou v dezolátním stavu. OK1RI vyjádřil nespokojenost s tímto
nájemcem a bude potřeba do budoucna hledat náhradu. Dále VV pověřil tajemníka vrátit fakturu na
úklid sněhu v Jablonci firmě ALPHACOR s tím, že jsme si nic neobjednali a ať se spojí s nájemcem v
našem objektu.
* Výsledek jednání o pronájmu pozemku v Ústí n. L
OK1AOZ informoval o návštěvě úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí, které
navštívil spolu s OK1XU a jednání o nájmu za pozemek pod naším objektem. Úředníci byli dobře
připraveni a neuznali žádnou naší námitku ohledně výše nájmu za pozemek pro rok 2008/2009 /kde
došlo k navýšení ze současných 5.145Kč na 127.444Kč ročně/. Zároveň se diskutovalo o možnosti
odkoupení daného pozemku /návrh úřad připraví/. VV doporučuje Radě ČRK zahájit jednání o koupi
pozemku v Ústí a současně v Jablonci, kde nás potká příští rok asi stejná situace. Členům rady
přeposlat dopis od úřadu pro zastupování státu v Jablonci, ohledně možné koupě pozemku.
* Finanční situace v ČRK za 1.-4./2009, členské příspěvky
OK1ES informoval o čl. příspěvcích. Ke dnešnímu dni máme 2689 plátců a bylo vybráno 1,54mil Kč.
V porovnání s minulým rokem, kdy jsme měli cca o 100plátců více máme vybráno o 60tisíc méně
oproti roku 2008. Důvodů úbytku čl. základny je asi vícero. Nezanedbatelná část radioamatérů umřela
a noví nedokážou co do počtu nahradit tento úbytek. Část amatérů přerušila členství z důvodu
nečinnosti a zbývající nereagovali ani na dopisy, kde jsme je informovali, že končí jejich členství
nezaplacením členského poplatku. Ve výčtu plátců je i 23 plátců QSL služby obousměrné a 8
jednosměrné. Dále účetní udělal rozvahu výdajů na další čtvrtletí a i když jsme minulý týden odprodali
fondy ČS a na našem běžném účtu máme ke dnešnímu dni 203546Kč a očekáváme ještě dalších 130
tis. od sdružení, musí se BÚ dorovnat částkou cca 500tis. Kč, abychom do září pokryli běžný provoz.
Jako každoročně nám vybrané peníze od správců nemovitostí nepokrývají běžné výdaje a musí se to
průběžně řešit takto. Nejcitelněji se projevil výpadek Sazky /cca 300 tis. Kč/, kdy nedošla ještě žádná
platba pro rok 2008. VV navrhnul převést ukončený termínovaný vklad u KB na BÚ a následně na
spořící účet s revolvingem.
* Další organizační záležitosti a doporučení k projednání v Radě
- Informace OK1VJV ohledně možností důstojného stánku do FHN a na další akce. VV doporučil
nákup nového stánku ze sponzorského daru a na stánku tématicky prezentovat Mládež, EME aktivity
v OK a závodní činnost v anglické verzi. OK1VEY informoval o organizačním zabezpečení dopravy a
týlové podpory ve FHN ze strany OK1KHL ve stejném rozsahu jako v roce 2008. Tajemník připraví
propagační předměty.
- OK1RI informoval o nabídce výroby ama map ve čtyřech verzích a VV doporučuje radě ČRK toto
realizovat a akceptovat cenovou nabídku /cca 140tis. Kč s předpokladem návratností nákladů do 2let/.

* Diskuse
- OK1MP upozornil na dávný úkol rady pro OK1VHF a OK1FUA připravit vydání dosavadních čísel
radioamatéra na CD a pověřil tajemníka ke zjištění stavu.
- OK1XU informoval, že je hotov anglický překlad elektronické publikace o OK1CG. Byl by to i vhodný
propagační materiál do FHN.
- Audit hospodaření CRK stále probíhá a po ukončení bude Rada o výsledku informována.
- Otázku kolem zakoupeného programu pro vyhodnocování závodů na KV i VKV se daří úspěšně
řešit.
- Příští zasedání Rady ČRK proběhne v sobotu 6.6.2009 od 10.00 v prostorách budovy svazu v Praze
-Holešovicích.
Zápis provedl - OK1ES
Jednání ukončeno ve 14.00 hodin.

