ZÁPIS č. 18
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 25. 8. 2011 od 10.00 hod.
v salonku restaurace U Skrblíka - Holice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, Ing. Karel Košťál,
OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaromír Voleš,
OK1VJV, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Ondřej Koloničný, OK1CDJ. Ing. Vítek Kotrba,
OK5MM, ing. Jiří Šanda, OK1RI, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Vojtěch Horák,
OK1ZHV, František Lupač, OK2LF.
Omluveni: ing. Jaroslav Baţant, OK1WF, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI.
Dále přítomni: ing. Jiří Škácha, OK7DM, tajemník ČRK, Stanislav Hladký, OK1AGE, na
odpovídající bod jednání zástupci OK1KHL David Šmejdíř, OK1DOG, Jiří Kamenický, OK1OL.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK7DM,
ověřovatele zápisu – OK1XU.
Návrh programu:
1. Kontrola zápisu jednání Rady z 11. 6. 2011
2. Informace o výsledcích konference IARU 2011 - OK1RI, OK2ZI
3. Hospodaření ČRK za období 1.-7. 2011, volba hospodáře, rozpočtové změny - OK7DM, OK1AOZ
4. Členská základna, databáze, členské příspěvky - OK7DM, OK1AOZ
5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
6. Informace o účasti na mezinárodním setkání ve Friedrichshafenu - OK1RI
7. Informace vedoucích pracovních skupin - OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
8. Organizační záleţitosti
9. Diskuse
10. Závěr
Návrh programu byl schválen bez připomínek a doplňků.
1. Kontrola zápisu č. 17 z 11. 6. 2011
11-02-04: Zadání znaleckého posudku na dispozici prostor v Jablonci ve vazbě na pronájem místností. Podrobnější informace viz bod 5 zápisu. Splněno.
11-04-01: Příprava na HQ Contest.
Kolem organizace účasti OK týmu byly od počátku dva odlišné názory:
- závodu se účastnit, deník poslat jen pro kontrolu,
- účastnit se regulérně.
Při vlastním závodu nakonec závodníci pracovali, intenzita ale nebyla z několika důvodů (mj. i kvůli
bouřce) vysoká. Deník byl poslán jako standardní. Podrobnější informace v bodu jednání věnovaném KV pracovní skupině.
11-04-11: O vydání speciálního krátkodobého povolení pro závodní stanici OL1HQ pro období 1.31. 7. 2011 poţádal tajemník, povolení bylo včas zajištěno. Splněno.
11-04-04, 11-05-01: Problémy se správcovskými sluţbami firmy NESTO v Jablonci řešil průběţně
Výkonný výbor, pověřený k této činnosti radou. Bylo organizováno výběrové řízení, vybrána společnost REKA PLUS, pí Ţofková. Další informace v bodu 6. zápisu.
11-04-05: Opravy elektroinstalace ve Ţďáru a poţadavek správce objektu Ústí n. L. na schůzku.
Oprava elektroinstalace skončena, schůzka v Ústí n. L. v jednání - postupně dohodnuté termíny
schůzky byly na přání správce v Ústí z různých důvodů odvolávány. Další schůzka je dohodnuta na
28. 8. v Praze. Úkol částečně trvá.
11-04-08: K návrhu nového znění směrnice pro zadávání zakázek ČRK, předloţenému členům rady
(OK1AGE), nebyly připomínky. Rada text schválila, tvoří přílohu zápisu. Úkol splněn.
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11-04-09, 11-06-05, 11-06-06: Zajištění účasti ve Friedrichshafenu. Stánek objednán, vstupenky,
parkovačky atd. došly a byly předány (OK7DM). Přestoţe rezervace ubytování byla bez upozornění
zrušena, díky OK1VHF se ubytování nakonec podařilo zajistit. Splněno.
Informace o účasti delegace ČRK na setkání ve Friedrichshafenu viz bod 6. Splněno.
11-04-10: Účast představitelů ČRK na setkání v Laa ad Thaya: proběhla úspěšně, podrobněji viz
bod 6. Splněno.
11-05-02: Ţádost nájemce Svitavy o spoluúčast ČRK na úpravách objektu. Rada schválila na své
schůzi v květnu, smlouva byla připravena a je podepsána. Splněno.
11-05-03: Oprava střechy v Jablonci – rada schválila v červnu, informace o dalších krocích viz bod
5. Úkol zatím trvá.
11-06-02: Originály účetních a pokladních dokladů vč. faktur za rok 2010, s nimiţ účetní jiţ nepotřebuje pracovat, jsou od 13. června k dispozici na sekretariátu ČRK. Předseda revizní komise byl
informován. Splněno.
11-06-03: Nový SW pro vyhodnocování OK-OM DX Contestu. Viz bod 6. zápisu.
11-06-04: Pozvání a návštěva starosty Laa Ing. Manfreda Fasse, OE3MFS, a předsedy RK Laa Roberta Thenmayera, OE3RTB, v Holicích: Oficiální pozvání předsedy ČRK bylo odesláno (tajemník),
účast na 26. 8. byla přislíbena, hosté přijedou kolem 9. hod., celodenní péče o ně je zajištěna. Splněno.
Podrobnější informace o očekávané návštěvě předsedy ČTÚ a reprezentantů MP ČR v Holicích viz
bod 2. zápisu.
11-06-05: Účast delegace ČRK na mezinárodním setkání ve Friedrichshafenu: splněno, viz bod 7.
zápisu.
11-06-07: Tabulka převaděčů a majáků, podporovaných podle uzavřených smluv (podle starého
zápisu z r. 2006) byla uvedena jako součást zápisu jednání Rady ČRK 11. 6. 2011 (tajemník). Splněno.
11-06-08: Zajistit přípravu nové pojistné smlouvy na majetek ČRK podle návrhu projednaného a
schváleného radou 11. 6. Nová pojistná smlouva se schváleným textem byla uzavřena, jeden
exemplář je uloţen na sekretariátu ČRK, pojistné bylo zaplaceno (OK7DM). Splněno.
11-06-09: Připravit a rozeslat ţádost na QSL bura zemí zejména mimo EU s upozorněním na nutnost jasného deklarování toho, ţe se v případě QSL lístků nejedná o obchodní zboţí. Podrobněji viz
bod 9. Text dopisu není zatím připraven, úkol trvá (OK1ES).
11-06-10: Plakety pro oceněné radioamatéry (OK1LI, OK1DPX, OK2BUH) zajistil tajemník, jsou
připraveny pro slavnostní předání 27. 8. předsedou ČRK; tajemník poslal oceněným dopisy s pozváním, informace byla poskytnuta i organizátorům setkání pro doplnění do programu. Splněno.
11-06-11: K propagačnímu letáku OK1XU nebyly ţádné připomínky, text byl předán pro zajištění
tisku (OK5MM), čeká se na doplňkové fotografie. Úkol trvá.
11-06-12: Konkrétní poţadavky na organizátory setkání Holice 2011 (ubytování) shromáţdit na
sekretariátu, následně budou projednány s organizátory setkání (OK7DM). Splněno.
Jednání Rady bylo krátce přerušeno kvůli pracovní informační schůzce se zástupci
OK1KHL
V diskusi byla oboustranně konstatována efektivní vzájemná komunikace na dobré úrovni.
Organizátorům setkání byly zdůrazněny obavy, ţe se na setkání mezi stánky prodejců budou opět
vyskytovat prodejci s nevhodným sortimentem, nesouvisejícím s amatérskou technikou, coţ by
poškodilo ráz setkání. V diskusi bylo uvedeno, ţe náprava se sjednává jen obtíţně a uţ instalovaný
stánek nelze nějak jednoduše zlikvidovat. Snaha vyloučit takové případy je ale trvalá.
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Pozvání na letošní Mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích přijalo od organizátorů i vedení
Českého telekomunikačního úřadu v čele s PhDr. Pavlem Dvořákem, CSc., předsedou Rady ČTÚ,
dále budou přítomni Petr Štěpánek, člen Rady ČTÚ, Ing. Jiří Duchač, ředitel odboru Správy kmitočtového spektra, a vedoucí odboru ČTÚ pro východočeskou oblast Ing. Miroslav Strnad. Je třeba
této příleţitosti vyuţít a zajistit s nimi osobní setkání (předseda OK1AOZ a členové rady OK1MP a
OK1VJV).
Zástupcům organizátorů setkání vyslovili členové rady poděkování a uznání za jejich úspěšnou
práci.
2. Informace o výsledcích konference IARU 2011
OK1RI shrnul získané uţitečné poznatky a velmi dobré dojmy. Zdůraznil např. uţitečnost institucí
zabývajících se normalizací. Konference kladla také velký důraz na práci s mládeţí, připravuje se
regulérní ustavení skupiny pro mládeţ, pro kterou by kaţdá země měla dodat do 30. 9. svého zástupce. Protoţe v porovnání s jinými zeměmi R1 je v OK intenzita práce s mládeţí na docela dobré
úrovni, bylo by třeba získat v odpovídajících orgáne IARU dostatečné zastoupení.
Dalším postřehem byly základní informace o výši členských příspěvků v jednotlivých radioamatérských organizacích – ukazuje se, ţe v evropských zemích jsou (velmi zhruba řečeno) cca dvojnásobné oproti stavu v OK.
Návrh: ČRK by měl jmenovat svého zástupce do komise mládeţe – základní předpoklady: zkušenosti s prací s mládeţí, angličtina na velmi dobré úrovni pro efektivní komunikaci).
Usnesení 11-08-01: Rada schvaluje zprávu o účasti ČRK na konferenci a ustavuje OK1CDJ zástupcem ČRK v komisi pro mládeţ v IARU.
3. Hospodaření ČRK za období 1.-7. 2011, volba hospodáře, rozpočtové změny
Volba a ustavení nového hospodáře. Bylo předběţně projednáno s Vítkem Kotrbou, OK5MM, novým členem rady, který s přijetím této funkce vyslovil souhlas. OK5MM krátce informoval o své
práci a zkušenostech. Po proběhlé diskusi rada hlasováním vyslovila souhlas s pověřením OK5MM
funkcí hospodáře.
Předseda OK1AOZ poţádal tajemníka, aby alespoň stručně, místo hospodáře, připravil s vyuţitím
účetních podkladů informaci o příjmech a výdajích ČRK za 1. pol. 2011 v souvislosti s poloţkami
rozpočtu.
Po diskuzi k tomuto materiálu, který byl členům Rady předloţen v předstihu, zejména k připomínkám OK1SQK, bylo rozhodnuto, ţe bude vypracováno nové hodnocení hospodaření, které připraví
nový hospodář OK5MM ve spolupráci s OK1SQK. Tomuto bodu, včetně návrhů na rozpočtové
změny, se bude Rada věnovat na svém příštím jednání.
Tajemník připomněl, ţe výsledky účetnictví za 1. a 2. čtvrtletí 2011 byly zasílány všem členům rady
a revizní komise, konečné kompletní výsledky účetnictví za rok 2010 včetně všech dokladů jsou jiţ
několik měsíců k dosaţení na sekretariátu ČRK.
Usnesení 11-08-02: Rada projednala výši členských příspěvků pro rok 2012. Schválila, ţe výše
členských příspěvků ani pravidla pro jejich stanovení se pro rok 2012 oproti roku 2011 nebudou
měnit. Rada ukládá hospodáři OK5MM, ve spolupráci s OK1SQK, předloţit na příštím jednání Rady
výsledky hospodaření ČRK za 1. pololetí 2011, včetně návrhů na rozpočtové změny.
4. Členská základna, databáze, členské příspěvky - OK7DM, OK1AOZ
Podrobná třístránková zpráva tajemníka z 3. srpna byla podle dohody poskytnuta OK1AOZ a následně členům rady a revizní komise jako pracovní materiál pro jednání Rady. Odkazy na pokladní
a účetní doklady dokumentuje průběţné udrţování aktuálního stavu členské evidence více neţ
2400 členů ČRK, vystavování členských průkazů nových členů a SWL a další podrobnosti. Kromě
odkazů na informace o členské evidenci (členské příspěvky) a další výstupy vyuţívané, např. seznamy ţivotních jubileí pro přípravu Bulletinu, pro distribuci členského časopisu apod. zpráva uvádí
i další podrobnosti o databázi členských radioklubů ČRK, kterou se podařilo po několika letech
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uvést do reálného stavu. Zpráva byla rozšířena i o statistický přehled věkové struktury členské základny.
Po diskusi bylo konstatováno, ţe předloţená zpráva kompletně odpověděla na otázky a neujasněné
názory z emailové korespondence a uvádí všechny podstatné informace s odpovídajícími odkazy.
Rada oceňuje zejména výrazný posun v agendě členských radioklubů ČRK, k němuţ došlo během
1. pololetí 2011. Rada zprávu schválila a vyslovuje tajemníkovi ČRK uznání za úsilí a práci, kterou
správě členské databáze průběţně věnuje. Text zprávy bude předán i vedoucímu QSL sluţby ČRK
OK1ES.
Usnesení 11-08-03: Rada poţaduje k této zprávě vyjádření QSL sluţby OK1ES.
5. Stav v oblasti nemovitostí ČRK
Ústí n. L.
Správce budovy poţádal ČRK o úhradu nákladů na opravu elektroinstalace v prostorách obchodní
jednotky ve výši cca 70 tis. Kč.
Usnesení 11-08-04: Rada schvaluje úhradu nákladů na opravu elektroinstalace v nemovitosti
Ústí n. L. ve výši 70 tis. Kč.
Žďár n. Sáz.
Rada projednala informaci od nájemce budovy zprostředkovávající ţádost o příspěvek na opravu
plotu k sousední nemovitosti (firma ODAS ODPADY).
Usnesení 11-08-05: Rada schvaluje příspěvek firmě ODAS ODPADY na opravu společného plotu
ve výši 10 tis. Kč, coţ představuje polovinu nákladů.
Jablonec nad Nisou
Posudek na přesnější vymezení stavební dispozice prostor v budově je objednán u znalkyně,
uskutečnila se její návštěva v Jablonci, posudek je zpracováván - výsledek: ze stavebního stavu
nelze o historickém vývoji stavební dispozice jednoznačně rozhodnout. Advokátka bude poţádána
o zpracování návrhu dohody s p. Švarcem s cílem dosáhnout dohody, zaměřené zejména na
otázky odpovědnosti za případně vzniklé škody.
OK1SQK uvedl, ţe lze předpokládat nesouhlas p. Švarce s dohodou a nezbude nic jiného, neţ předat věc soudu. Protoţe v září podstatně stoupnou soudní poplatky, je třeba tento krok učinit urychleně, neţ k nárůstu poplatků dojde.
Bylo konstatováno, ţe takový krok není v navrhovaném termínu reálný.
Jako důsledek vývoje v minulém období (viz výše) byla firmě NESTO vypovězena smlouva k 30. 6.
Předání budovy se uskutečnilo při poslední osobní návštěvě zástupců ČRK v Jablonci 30. 6. 2011
(OK1XU, OK1AOZ, 2 zástupci společnosti REKA PLUS). Na místě byla pořízena fotodokumentace
důleţitých míst budovy. Pro zajištění řádného vyúčtování všech plateb byly zaznamenány a zdokumentovány stavy měřidel.
Pí. Ţofková (REKA PLUS) byla o stavu budovy informována. Protokol o převzetí nemovitosti do
správy byl podepsán.
Pro všechny podnájemníky v budově byly připraveny a zaslány informační dopisy, ti, kteří si je nepřevzali, byli informováni osobně při návštěvě 30. 6.
Byly ukončeny nájemní smlouvy všech nájemníků se spol. NESTO k 30. 6. a uzavřeny nové nájemní smlouvy všech nájemníků s vlastníkem nemovitosti – nájemné se nemění, bude nutno
aktualizovat zálohy na sluţby (plyn, elektro apod.). V souvislosti s nárůstem fakturovaných částek.
Vypořádání dluhu na nájemném - efektivní postup bude pro osobní jednání připraven, v úvahu
přichází mimosoudní vyrovnání nebo standardní forma ţaloby s vyuţitím sluţeb advokáta apod. –
Mgr. Peterková s převzetím zastupování souhlasí, je třeba podepsat plnou moc.
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V další diskusi bylo vyjasněno, ţe pro podání ţaloby na společnost NESTO je do dluţného nájemného třeba zahrnout i náklady na sluţby (energie, voda apod.) za období do konce června, které
budou známy, jakmile obdrţíme mimořádné vyúčtování od dodavatelů (zatím nedošlo, tajemník
urgoval). Pak se lze obrátit na soud.
Pro sestavení výhledu týkajícího se ekonomické bilance nemovitosti v Jablonci je třeba získat alespoň několikaměsíční zkušenosti s činností nového nájemce; operativní přehled bude průběţně
k dispozici – nově byl zaloţen samostatný bankovní účet pro finanční transakce v Jablonci, na který
mají přístup vybraní členové Rady a tajemník. Pí. Ţofková zatím zvýšila zálohy na sluţby (plyn,
elektro, voda) v souvislosti s růstem fakturovaných částek.
Oprava střechy v Jablonci. Na základě rozhodnutí rady z 11. 6. byl p. Jindrák poţádán o doplnění
zaslaného návrhu smlouvy o podrobný výčet konkrétních poloţek, doplněk poslal. Oprava bude
provedena do konce října.
Usnesení 11-08-06: Rada schvaluje smlouvu s firmou p. Jindráka na 260.120 Kč na opravu střechy nemovitosti v Jablonci n. N.
Další požadavky na opravy a údržbu nemovitostí:
Jablonec n. N.:
Lze zváţit osazeni radiátorů regulačními ventily, odhadované náklady cca 80 tis. Kč. Je účelná renovace sociálních zařízení.
Usnesení 11-08-07: Poţádat správce pí Ţofkovou o obstarání nabídek.
Ţďár n. Sáz.:
Oprava obchodu – letos nepřichází v úvahu
6. Zpráva vedoucích pracovních skupin
Pracovní skupina pro KV:
Rada byla seznámena s námětem zrušit v OK RTTY Contestu pětiminutové pravidlo. Po diskusi
rada návrh zamítla (doporučení konference IARU).
Usnesení 11-08-08: Rada zamítá zrušení pětiminutového pravidla v OK RTTY DX Contestu.
Vyhodnocovací SW pro OK-OM DX Contest se jeví jako sloţitě vyuţitelný a po dosavadních zkušenostech je třeba zváţit vytvoření vyhodnocovacího programu nového. K tomuto účelu by bylo třeba
vymezit v rozpočtu ČRK odpovídající částku. Po diskusi byla navrţena pracovní skupina ve sloţení
OK1RI, OK1CF, OK1MP, OK1CDJ a OK8WW. Rada souhlasí.
Pracovní skupina projednala moţnosti a předloţila dvě obecné alternativy:
- zadat vytvoření vyhodnocovacího SW externě za odpovídající úplatu, nebo
- organizovat analýzu a zajistit naprogramování vlastními silami s tím, ţe výsledek by byl majetkem
ČRK a postupné potřebné úpravy a doplňování by zůstalo v gesci ČRK.
Po diskusi rada doporučuje zadat potřebné programovací práce externímu partnerovi, který by
vzešel z výběrového řízení. Práce budou pokračovat, připravený návrh předloţit konferenci rady.
Úkol trvá.
Proběhla diskuse o návrzích na rozšíření počtu kategorií OK-OM DX Contestu:
- o kategorii krátkodobé účasti v závodu,
- o zvýhodnění účastníků, kteří by pracovali z málo obsazených okresů.
Zváţit moţnost obnovení SSB části závodu.
Členové KV komise zajistí projednání návrhů.
Usnesení 11-08-09: Rada ukládá KV pracovní skupině projednat návrh změny pravidel OM-OM
DX Contestu.
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Rada byla informována o výsledcích OK CW závodu a tyto zveřejněné výsledky byly schváleny jako
oficiální.
Rada byla informována o tom, ţe OK1DIG nebude nadále pracovat jako manaţer IARU DX HQ
Contestu. Návrh na uspořádání pro rok 2012 připraví OK1CF.
Pracovní skupina pro VKV:
Rada projednala informaci o potenciální nejasnosti pravidel Polního dne mládeţe (mezinárodní závod? pouţívání jednopísmenných značek). Rada schválila doplnění bodu 10 podmínek PDM.
Usnesení 11-08-10: Zveřejnit podmínky PDM doplněné o rozšíření bodu 10 ve znění „Polní den
mládeţe je vnitrostátním závodem, do vyhodnocení výsledků budou ale započítávána spojení se
všemi účastníky, a to i se zahraničními stanicemi.“
Pracovní skupina pro práci s mládeží:
OK1ZHV informoval o průběhu krajských kol a celostátní soutěţe mládeţe v radioelektronice 2011
a organizátorům děkuje. Celostátní soutěţ 2012 bude organizována v Hradci Králové. Rada organizátorům a účastníkům těchto soutěţí děkuje.
Radioamatérská škola – kurz pro nové operátory je připravován na polovinu září v Hradci Králové.
Zatím není zcela naplněn, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců, bude kurz a na něj navazující zkoušky nutno zrušit. Situace bude známa během několika dnů.
Další kurz je připravován Radioklubem OK1KTS v Sokolově na polovinu října.
7. Informace o účasti ČRK na mezinárodním setkání ve Friedrichshafenu - OK1RI
OK1RI informoval o činnostech, které při pobytu ve Friedrichshafenu zajišťovali členové delegace
ČRK a o uskutečněných akcích a jednáních, včetně činnosti OK1MP, který se setkání ve Friedrichshafenu účastnil oficiálně pracovně v důleţité pozici DXCC CARDS CHECKER.
Rada byla dále informována o uspořádání stánku ČRK (po projednání na místě byla kvůli nedodrţení objednaného uspořádání poskytnuta sleva) a o prezentačních a informačních letácích pro stánek - radioamatérské mapy ČRK, anglické materiály např. o moţnostech vysílání v OK pro zahraniční amatéry, o setkání Holice 2011 atd. (tajemník). Předběţně bylo zamluveno vhodné ubytování
pro delegaci ČRK v r. 2012.
Byl projednán návrh, aby OK1MP byly uhrazeny náklady na cestu do Friedrichshafenu v r. 2011,
které v si minulosti hradil ze svých soukromých prostředků.
Usnesení 11-08-11: Rada schvaluje úhradu cestovních nákladů pro OK1MP za cestu do
Friedrichshafenu v r. 2011.
8. Organizační záležitosti – OK7DM:
Podklady pro distribuci č. 4 časopisu, které obsahuje i informace o setkání v Holicích, byly předány
v předstihu (tajemník), OM3EI přislíbil, ţe distribuce bude zajištěna tak, aby časopis dostali všichni
s dostatečným předstihem před uskutečněním setkání; rezervní výtisky byly dodány poštou na sekretariát 18. 8., ale v jednotlivých oblastech bylo č. 4 časopisu poštou dodáváno aţ 24. 8.
Pro zajištění průběţné sluţby na stánku ČRK byli přítomní členové Rady poţádáni o vyplnění tabulky s rozpisem sluţeb, aby byl stánek dostatečně obsazen. Volné vstupenky na setkání a parkovací karty pro členy Rady ČRK a hosty zajistil a na schůzi rozdal tajemník, nepřítomní je obdrţí,
jakmile se do Holic dostaví.
Pro další prodej map vč. prodeje na setkání v Holicích rada po diskusi stanovila nové ceny: 1 mapa
70 Kč, sada 4 ks 200 Kč od zahájení setkání v Holicích.
Usnesení 11-08-12: Rada schvaluje nové ceny radioamatérských map platné od 25. 8. 2011.
Tajemník připraví informační plakátek, který bude umístěn na stánku ČRK.
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Pro navrţené členy k ocenění plaketou ČRK (OK1LU, OK1DPX, OK2BUH) tajemník zajistil zhotovení
plaket a přípravu dopisu předsedy ČRK, kterým byli pozváni na předání plaket (proběhne 27. 8. v
10:30 hod.). Informace o předání plaket předal tajemník také pro publikování v programu setkání.
Přes pozdní dodání a nepřipravenost textů na poháry a diplomy se podařilo zajistit zhotovení 11
pohárů a 15 diplomů (OK Maraton), byly připraveny pro předání v Holicích (tajemník). Tajemník
upozornil na to, ţe pokud nebudou přesné poţadavky na provedení trofejí poskytovány od
vyhodnocovatelů s dostatečným předstihem, nemusí se podařit zhotovení pohárů zajistit. Přípravu
diplomů zajišťují pořadatelé sami (díky za ochotu Pavla, OK1DRQ), náklady hradí ČRK.
V uplynulém měsíci byl ČRK poţádán o vyúčtování příspěvků od společnosti SAZKA z r. 2008, které
byly s velkým skluzem v r. 2010 poukázány na účet ČRK ve čtyřech splátkách (celkem 119 tis. Kč).
Původní termín vyúčtování byl v březnu 2011 zrušen na neurčito, vyúčtování bylo náhle poţadováno aţ v srpnu 2011. Vyúčtování se podařilo i v období dovolených ve spolupráci s účetní zpracovat, poloţky dokumentující čerpání byly obdobné jako v r. 2008, všechny připravené dokumenty
byly předány SSS a v jejich obsahu nebyly shledány ţádné nedostatky. Vzhledem k období dovolených uvedené dokumenty nemohla před předáním SSS projednat revizní komise, ale jsou k dispozici.
Tajemník odeslal České poště reklamační dopis na neoprávněný poţadavek poplatků za uloţené
zásilky s QSL lístky. Odpověď zatím nepřišla.
Oprava automatického zavírání vstupních dveří ze schodiště na chodbu ve 3. posch. budovy SSS
nebyla dosud od prosince 2010 přes urgence provedena - vyţaduje podstatnou opravu specializovanou firmou. V minulosti došlo ke vloupání v niţších poschodích, dveře je třeba při konci pracovní
doby a opuštění kanceláří důsledně zamykat. Opravu opět zaurguje tajemník.
Definitivně připravené aktualizované soubory pro OK Callbook byly předány s prosbou o zveřejnění
na stránkách ČRK (pro tuto samostatnou agendu nelze těţit z členské databáze - nepřekrývají se).
V posledním měsíci došly na sekretariát diplomy za umístění OK stanic v různých mezinárodních
závodech – jsou k dispozici v Holicích, jejich seznam bude vyvěšen na stánku ČRK. Přítomní členové rady byli poţádáni, aby v mezích moţností převzali diplomy pro spřátelené hamy, aby je nebylo třeba pracně balit a posílat poštou.
9. Diskuse
Předseda informoval radu o ţádosti vedoucího QSL sluţby o posílení QSL sluţby o jednoho pracovníka na 14 dnů pro odbavení lístků, které v posledním období nebyly předávány v Praze, ale
přímo na setkání v Holicích.
Usnesení 11-08-13: Rada neschvaluje krátkodobé posílení QSL sluţby jedním pracovníkem.
OK1SQK poţádal radu o umoţnění pasivního elektronického přístupu k běţnému účtu ČRK a
zvláštnímu účtu příjmů z pronajmu nemovitosti v Jablonci n. N. Tajemník byl pověřen zjistit
všechny podmínky tohoto přístupu a na příštím jednání radu informovat.
10. Závěr
Jednání rady bylo ukončeno v 19:05. Následující zasedání rady bude v sobotu 8. 10. 2011 v 10:00
hod. v budově SSS, U Pergamenky 3, Praha 7 v zasedací místnosti ČRK (3. posch.).
Zapsal: Jiří Škácha, OK7DM
Ověřil: Miloš Prostecký, OK1MP
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Zásady pro zadávání zakázek Českým radioklubem
I.
Úvodní ustanovení
1) Zásady pro zadávání zakázek Českým radioklubem (dále jen „zásady“)
stanovují především závazný postup pro zadavatele zakázek uvedené v
odstavci 2 tohoto článku zásad pro zadávání zakázek.
2) Zadavatelem zakázky je Český radioklub (dále jen ČRK).
3) Pověřeným orgánem zadavatele se rozumí předseda ČRK nebo místopředsedové ČRK.
4) Tajemníkem výběrového řízení se rozumí osoba, kterou pověřený orgán zadavatele
pověří organizačním provedením výběrového řízení; nepověří-li někoho jiného, je jím
tajemník ČRK.
5) Zásady jsou závazné pro předsedu ČRK, místopředsedy ČRK, Výkonný výbor ČRK, Radu
ČRK, tajemníka ČRK, tajemníka výběrového řízení a členy komise pro vyhodnocování
nabídek.
II.
Zadání zakázek
1) O zadání zakázky rozhoduje pověřený orgán zadavatele dle článku I. odstavec 3)
v souladu se schváleným rozpočtem ČRK, nebo na základě hlasování Rady ČRK.
2) Zadání zakázky v souladu s těmito zásadami provádí pověřený orgán zadavatele převážně formou písemného oslovení dodavatelů a zpřístupnění těchto zásad na www
stránkách ČRK. Oslovením dodavatelů mohou být pověřeny i jiné osoby, právnické i fyzické.
III.
Příjem nabídek
1) Nabídky se zasílají písemnou formou nebo elektronickou poštou na adresu sekretariátu
ČRK nebo osobním doručením nabídky na sekretariát ČRK. Pověřený orgán zadavatele
může určit i jiné místo nebo jiného adresáta doručení nabídek.
2) Sekretariát ČRK vydá na žádost uchazeče potvrzení o přijetí zakázky.
IV.
Zakázky do výše budoucího peněžního závazku 300 000 ,- Kč
Zadání a vyhodnocení zakázek do výše budoucího peněžního závazku do 300 000,- Kč
včetně DPH je v působnosti předsedy nebo místopředsedy ČRK, a pokud není předmět
zakázky není uveden v rozpočtu ČRK pro daný rok, podléhá souhlasu rady ČRK, a to i
elektronickým hlasováním.
V.
Zakázky do výše budoucího peněžního závazku nad 300 000,- Kč
1)
Zadání a vyhodnocení zakázek, u kterých výše budoucího závazku ze smlouvy činí
více než 300 000,- Kč včetně DPH, probíhá následujícím způsobem:
a) tajemník výběrového řízení zpracuje, případně obstará zpracování, znění výzvy
k podání nabídek, přitom stanoví pro všechny zájemce shodné požadavky a
uvede kritéria hodnocení nabídek, požadavek na zpracování nabídkové ceny
podle místa plnění zakázky, dobu plnění a další podmínky plnění zakázky; má možnost požadovat prokázání kvalifikačních a dalších předpokladů,
b) tajemník výběrového řízení předloží znění výzvy ke schválení Radě ČRK, a dle jí
schválených připomínek znění upraví,
c) tajemník vývěrového řízení vyzve písemně a prokazatelně nejméně tři zájemce
k podání nabídky,
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d) nabídky posoudí komise složená z nejméně tří členů jmenovaných předsedou ČRK;
komisi navrhuje předsedovi ČRK Rada ČRK nebo VV ČRK. Preferuje při návrhu
osoby s příslušnou odbornou kvalifikací,
e) o výběru nevhodnější nabídky rozhoduje na základě doporučení komise Rada ČRK;
tajemník výběrového řízení při projednání připojí zprávu komise o posouzení a
hodnocení nabídek.
2) Smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, podepisují statutární
představitelé ČRK dle Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK. Podmínky smlouvy se nesmí
lišit od podmínek obsažených v nabídce podané vybraným uchazečem.
VI.
Nominace vyzývaných uchazečů a zveřejňování výzev podle těchto zásad
1)

Tajemník výběrového řízení po dohodě s předsedou ČRK obešle zájemce výzvou
k podání nabídky. Tajemník výběrového řízení vede evidenci o těchto nabídkách. Konečný výběr uchazečů k obeslání schvaluje předseda ČRK.
2) Tajemník výběrového řízení může zveřejnit text výzvy k podání nabídek dle těchto
zásad dalším vhodným způsobem.
VII.
Závěrečná ustanovení
1) Hrozí-li na majetku ČRK nebo z odpovědnosti ČRK škody, je předseda ČRK oprávněn
postupovat mimo zde uvedené zásady, avšak jen v rozsahu odpovídajícím odvrácení
vzniku konkrétní škody, nebo zábraně zvětšování konkrétní škody.
2) V souladu s § 14 odst. 4 Stanov ČRK je povinen každý člen ČRK, který by byl ve střetu
zájmů ve výběrovém řízení, povinen tuto skutečnost předem oznámit a zdržet se
v daném výběrovém řízení hlasování. Tato skutečnost musí být vždy zaznamenána
v protokolech a zápisech z jednání.
3) Rozsah odpovědnosti předsedy ČRK, tajemníka ČRK, místopředsedů ČRK a členů komise pro vyhodnocení nabídek za zpracování písemností v souvislosti se zadáváním
zakázek dle zásad se řídí vnitřními předpisy ČRK.
4) Tyto zásady přijala Rada Českého radioklubu s platností k 25. srpnu 2011.
ing. Jiří Němec
předseda ČRK
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