Zápis
z jednání Rady ČRK v Praze 8. 7. 2014 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti ČRK ve 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM,
Karel Matoušek, OK1CF, ing. Martin Kumpošt, OK1MCW, Petr Kašpárek, OK2ULQ, ing.
Miloš Prostecký, OK1MP, Jan Paleček, OK1NP, Michal Oplt, OK1LOL, František Lupač,
OK2LF, Petr Chvátal, OK1FFU.
Hosté: Michal Cempírek, OK1MTZ, ing. Luděk Salač, OK1VSL, ing. Oldřich Trégl, OK1VUL, Dr. ing.
Jaroslav Bažant, OK1WF.
Omluveni: ing. Petr Spáčil, OK1FCJ, Stanislav Hladký, OK1AGE, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV,
ing. Vít Kotrba, OK5MM.
Jednání zahájil a řídil předseda ČRK – OK1RI, ustavil
zapisovatele: OK1VUL,
ověřovatele zápisu: OK1MP.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kontrola zápisu
Zpráva o jednáních s nájemci ve Žďáru nad Sázavou
Formální schválení elektronického hlasování o smlouvě ve Svitavách
Zpráva o navrhovaných změnách v Jablonci
Zpráva o zasedání SSS a co z toho vyplývá pro nás
Informace o jednání OK1VSL s paní Kolskou
Informace o vyhodnocení OK/OM DX SSB Contestu
Informace o účasti na setkání ve Friedrichshafenu
Zpráva o přípravě setkání v Holicích
Zprávy vedoucích pracovních skupin
Různé

Rada návrh programu schválila.
Jednání
1.

Kontrola zápisu

Odkazy v tomto odstavci se vztahují k zápisu z jednání rady konaného dne 22. 4. 2014.
Ad 4: Návštěva nemovitosti v Jablonci n/N a odstranění závad uvedených ve zprávě o revizi
elektroinstalace. Návštěva se vzhledem na pracovní zaneprázdnění OK1LOL neuskutečnila.
Úkol trvá.
Ad 6: Schůzka s účetní (pí. Kolská) proběhla.

Úkol splněn.

Ad 6: Kontrola dvojitě zaplacených faktur – vzhledem k jiným nutnějším úkolům zatím nesplněno.
Úkol trvá.
Ad 9: Mimo OK1CF (pracovní důvody) se všichni jmenovaní zúčastnili setkání „HamRadio
Friedrichshafen 2014“. Byl zpracován informační leták o ČRK v angličtině a OK5MM zajistil tisk
1.200 ks. Zpráva je v samostatném bodu tohoto zápisu.
Úkol splněn.
Ad 10: Jednání na téma přípravy setkání radioamatérů v Holicích bylo s představiteli OK1KHL
domluveno, akceptován termín, který oni navrhli, nicméně až skoro hodinu po teoretickém zahájení
setkání se z účasti omluvili. Všichni členové VV se dostavili. Zápis z VV nebyl vytvořen, protože žádný
jiný bod na programu nebyl. Následné setkání s představiteli OK1KHL proběhlo v Holicích za účasti
OK1RI + OK1XU. Zpráva v samostatném bodě tohoto zápisu.
Úkol splněn.
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Ad 11-1: Jednání proběhlo ve sjednaném termínu, za MPO se zúčastnila ředitelka odboru
elektronických komunikací mgr. Chudomelová a OK1RQ, za ČRK OK1XU, OK1MP, OK1LOL,
samostatně OK1MX. Proběhla výměna názorů na podněty, které ČRK MPO doručil již v minulosti
k novelizaci vyhlášek, kde pí. ředitelka sdělila, že novely jsou stále v plánu legislativní činnosti
resortu, a RQ přislíbil možnost je konzultovat. Pí. ředitelka slíbila konzultovat s ČTÚ praktický postup
koordinace kmitočtů neobsluhovaných stanic amatérské služby.
Úkol splněn.
Ad 11-2: Členům ČRK, kteří zaplatili členské příspěvky v roce 2013, avšak nikoliv v roce 2014, byl
sekretariátem (OK1VUL) odeslán dopis s výzvou k úhradě. Celkem se jednalo o 261 dopisů.
Úkol splněn.
Ad 11-3: Seznam koncesionářů, členů AROB byl sestaven, přefakturování příspěvků do IARU AROBu
ČR bylo realizováno.
Úkol splněn.
Ad 11-4: Odpověď na e-mail od OK1KVK byla odeslána.

Úkol splněn.

Ad 11-8: Putovní pohár „Memoriál OK1RO“ byl dopraven na sekretariát ČRK.

Úkol splněn.

2.

Zpráva o jednáních s nájemci ve Žďáru nad Sázavou

Jednání proběhlo a smlouvy jednotlivým nájemcům byly rozeslány – předány. Smlouvy na odběr
elektřiny (ČEZ), plynu a vody (VAS vodárenská) byly převedeny na ČRK. S některými podnájemníky
dosud trvají jednání o smluvních podmínkách. Do jednání příští rady ČRK je nutno uzavřít všechny
smluvní vztahy.
Zodpovídá: OK1XU
3.

Schválení elektronického hlasování rady o nájemném ve Svitavách

Rada schvaluje výsledky elektronického hlasování o nájemném ve Svitavách. Hlasováním bylo
schváleno, že rada neuplatní inflační doložku ve smlouvě o pronájmu nemovitosti a jejích dodatcích,
protože nájemné po inflačním zvýšení by přesáhlo cenu odpovídající aktuální situaci ve Svitavách
i možnosti nájemce, a místo pravidelného příjmu z nájemného by ČRK hradil zabezpečení a ostrahu
prázdného nepronajatého objektu. Dle toho nutno fakturovat nájemné.
Zodpovídá: OK1VUL
4.

Zpráva o navrhovaných změnách v Jablonci

Rada rozhodla, že v rámci vyúčtování služeb za období 8/12 - 12/13 poskytne nájemcům slevu
na úklid cca 20%, což za celé období činí cca 18,5 tis. Kč.
5.

Zpráva o zasedání SSS

Jednání rady SSS se zúčastnil předseda, OK1RI. Z jednání vyplynulo, že z letošních žádostí o dotace
dostane ČRK možná dotaci investičního charakteru (obnova majáků). Obdržení dotací na údržbu a
provoz je v této chvíli velmi nepravděpodobné. Vedení SSS přislíbilo metodický materiál pro úpravu
stanov dle nového OZ. Vedení SSS dále informovalo, že dlouholetý soudní spor s ČSTV respektive
nyní nástupnickou organizací ČUS ohledně garance ČSTV v souvislosti s výstavbou haly SAZKA
směřuje snad k úspěšnému závěru. Rada vzala zprávu na vědomí bez připomínek.
OK1VSL upozornil, že každoroční žádosti o dotace MŠMT byly zpracovávány formálně. Žádostem je
nutno věnovat větší pozornost a každoročně je nutno aktualizovat zdůvodnění s důrazem
na postupové soutěže dětí, mezinárodní závody a aktuální hospodářskou situaci ČRK. Hospodář
ve spolupráci s OK1VUL připraví návrhy tak, aby byly připraveny pro žádosti na příští rok.
Zodpovídá: OK1VUL
6.
Informace o jednání OK1VSL s paní Kolskou
Na jednání s pí. Kolskou (účetní) byly dohodnuty termíny pro předávání podkladů jak z, tak i na ČRK.
Pro sekretariát ČRK (OK1VUL) je závazný termín předání podkladů pro účetnictví nejpozději
do 12. dne v měsíci.
Zodpovídá: OK1VUL
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7.

Informace o vyhodnocení OK/OM DX SSB Contestu

Vyhodnocení závodu je již dokončeno a jsou již k dispozici předběžné výsledky. Probíhá lhůta
k podávání rozporů a stížností. Budou vyrobeny plakety za OK/OMDX Contesty CW 2012, 2013, SSB
2014 a OK DX RTTY 2013 tak, aby mohli být předány v Holicích a případně rozeslány ihned potom.
Plakety uhradí ČRK a následně bude řešeno se sponzory.
Zodpovídá: OK1FFU ve spolupráci s OK1MP a OK1VUL
8.

Informace o účasti ČRK na setkání ve Friedrichshafenu

Rada schválila zprávu účastníků o návštěvě a jednáních na setkání Ham Radio Friedrichshafen 2014.
Informace o jednáních v rámci IARU byly uvedeny v Bulletinu ČRK č. 7/2014.
9.

Příprava setkání radioamatérů v Holicích

Jednání s představiteli RK OK1KHL proběhlo ve vysílacím středisku Na Kamenci v Holicích, za ČRK
se zúčastnili OK1RI a OK1XU, za RK OK1KHL výbor radioklubu a OK1SQK + OK1VJV. Jednání
proběhlo ve vstřícné atmosféře, byly vyjasněny sporné body, zejména úhrada ubytování zahraničních
hostů (na vrub OK1KHL), časová struktura programu bude konzultováno předem s OK1RI a bylo
přislíbeno plné akceptování úpravy časového plánu. Bylo dohodnuto, že všechny technické
přednášky proběhnou již v pátek, neboť jejich konání v sobotu paralelně se zavedenými setkáními
znemožňovalo zájemcům účast. Po setkání bude úspěšnost kroku zhodnocena, případně provedeny
změny. RK OK1KHL netrvá na úhradě části nákladů za účast zahraničních hostů v roce 2013.
Z jednání tam a dále z jednání rady vyplynuly následující úkoly:
Připravit anotaci technických přednášek.
Připravit plakety na předávání v Holicích.
Připravit diplomy pro předání v Holicích.
10.

Zodpovídá: OK1CF
Zodpovídá: OK1FFU
Zodpovídá: OK1VUL

Zprávy vedoucích pracovních skupin


Byl vyhodnocen Memoriál Pavla Homoly, OK1RO – OK CW Závod. Pro předání odměn je
potřeba připravit štítek na pohár. Předání se uskuteční na setkání v Holicích 2014.
Zodpovídá: OK1VUL


OK1CF navrhl, aby ČRK:
o pořádal vhodné aktivity k významným příležitostem, např. výročí 600 let od upálení M. J.
Husa, výročí 90 let od prvého radiového spojení Pravoslava Motyčky, OK1AB,
o připravil poradnu pro radioamatéry k technickým otázkám, k tomu zřídil potřebnou expertní
skupinu, a dotazy s odpověďmi zveřejňoval v bulletinu a na WEBu ČRK,
o OK1MTZ doplnil návrh o možnou aktivitu k Mistrovství světa v hokeji v roce 2015.
Rada k těmto návrhům schvaluje:
o aktivaci zvláštní značky (předběžně OL90AB) k 90. výročí prvních spojení OK1AB a účast
značky ve významných KV a VKV závodech,
o aktivity u příležitosti 600. výročí upálení M. J. Husa v roce 2015,
o aktivity u příležitosti mistrovství světa v hokeji v roce 2015,
o organizaci poradny ve smyslu návrhu.
Rada pověřuje OK1CF, aby připravil podrobné návrhy pro jednání rady v Holicích. Rada pověřuje
OK1VUL (OK1RCR a Radioamatér), OK1XU (bulletin) a OK1NP (WEB) upozornit radioamatéry
na možnost vznášet dotazy.



Rada diskutovala otázku webu pro VKV závody. Po předchozí dohodě s OK1CDJ pověřuje OK1NP,
aby dojednal změny DNS záznamu tak, aby současné stránky vkvzavody.moravany.com byly
změněny na vkvzavody.crk.cz, a aby mohly být využívány od 1. ledna 2015. Zodpovídá: OK1NP

Zapsal: OK1VUL
Ověřil: OK1MP
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