Zápis
z jednání VV Rady Českého radioklubu konaného dne 21. 9. 2009 od 10.20 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, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV.
Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, Milan Mazanec OK1UDN, Josef Zabavík OK1ES.
Návrh programu z pozvánky schválen.
V úvodu oznámil OK1XU výsledek své návštěvy v Jablonci a vyjádřil znepokojení nad stavem
dokončovacích prací. Byl pověřen předsedou k sepsání dopisu Ing. Klímovi k urychlenému dokončení
a předání díla. Rovněţ byl konzultován dopis nájemce v Jablonci, který ţádá o několik drobnějších
oprav, na které nemá peníze. VV doporučil před topnou sezónou jen výměnu čerpadla u topení v
objektu v Jablonci a rada tento návrh schválí dodatečně. OK1VJV prověří a dá zprávu o jeho dalších
poţadavcích. OK1XU byl pověřen sepsáním dopisu ve věci splácení dluhu na nájemném a hledáním
nového nájemce tohoto objektu. Karlovi, OK1SQK byla doporučeno osobně navštívit p. Loje a
seznámit se na místě s jeho platební morálkou.
Kontrola rozpočtu 2009
OK1SQK informoval o přehledu příjmů a výdajů ČRK za 1. pololetí 2009, který obdrţel od nově
spolupracující účetní ve středu 16. 9. 2009. Jednotlivé poloţky tohoto přehledu převedl do tabulky MS
Excel a zařadil do stávající tabulky rozpočtu na rok 2009. Bylo konstatováno, ţe ačkoli tyto poskytnuté
podklady vykazovaly ještě určité nedostatky plynoucí z nedostatečné zkušenosti nové účetní, lze
s velkou pravděpodobností očekávat, ţe tato spolupráce bude probíhat k plné spokojenosti rady ČRK.
Rozpočet na rok 2009 doplněný o příjmy a výdaje za 1. pololetí 2009 byl projednán po jednotlivých
poloţkách a na místě bylo provedeno jejich patřičné přeřazení tam, kde to bylo moţné. V některých
případech byly poloţky jednotlivých kapitol přílišně agregovány, coţ ale nemělo vliv na moţnost
celkového posouzení příjmů a výdajů za 1. pololetí 2009. V této věci bylo konstatováno, ţe i přes
příjmy niţší neţ předpokládané (výpadek zejména u Sazky) odpovídají výdaje zhruba polovině
plánovaných příjmů a skýtají naději, ţe za předpokladu realizace úspor odsouhlasených v polovině
roku bude rozpočet na konci roku vyrovnaný.
Dále bude uskutečněno následující:
1) OK1AGE a OK1UDN se v úterý sejdou s paní účetní za účelem dalšího zpřesnění jí
poskytovaných údajů pro potřeby rozpočtu ČRK. Získané podklady pak předají Karlovi
OK1SQK k zapracování do stávajícího rozpočtu.
2) OK1AGE a OK1UDN zároveň poţádají paní účetní, aby v upřesněném členění vypracovala
obdobný přehled příjmů a výdajů za 3. čtvrtletí 2009 a tento předala OK1SQK do 10.10.2009.
3) OK1SQK tento přehled zapracuje do tabulky rozpočtu ČRK na rok 2009 jako podklad pro
jednání Rady ČRK dne 17. 10. 2009.
Příprava rozpočtu 2010.
Bylo konstatováno, ţe za předpokladu zpřesnění a doplnění tabulky rozpočtu na rok 2009, ve smyslu
předchozího, bude tato představovat dostatečně hodnověrný materiál pro zasedání rady ČRK dne 17.
10. 2009 k tomu, aby mohlo dojít k vyhodnocení a případně závěrečnému zpřesnění rozpočtu ČRK na
rok 2009 a k přípravě rozpočtu na rok 2010.
První návrh rozpočtu na rok 2010 připraví Karel, OK1SQK a předloţí jej na zasedání rady ČRK dne
17.10.2009.
Všichni členové rady ČRK, zejména vedoucí jednotlivých odborných skupin, jsou ţádáni, aby
urychleně připravili své návrhy pro rozpočet ČRK 2010 a zaslali je Karlovi, OK1SQK do 10.října 2009.
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V různém OK1XU poţádán o přípravu dopisu do Jablonce se zájmem o odkup pozemku pod naší
nemovitostí.
Konstatován souhlas s návrhem přestěhováním skladu s písemnostmi do Jablonce, kde se vyčlení pro
toto jedna dostupná místnost.
Diskutována moţnost dodatečného honoráře přispěvatelům CD Krátké vlny. /OK1XU zajistí odhad/.
Tajemník pověřen úkolem zjistit současné náklady na distribuci časopisu a přesným číslem kolik stála
prezentace ČRK ve FHN.
Diskutována moţnost při vyhodnocování závodů, kdy by ČRK platil vyhodnocovatelům /klubům ČRK/
jen adekvátní část současných odměn.
Podle rekapitulace úspor hospodaření z Holic zatím úspora 300 tis. /sníţením počtu zaměstnanců o 1/
a později se upřesní, kolik přinese opuštění jedné místnosti v Praze. Ţádné další úspory se zatím
nenašly.
KV a VKV mngr. případně i ostatní členové rady poţádáni, aby připravili podklady na případné jim
známé změny v kolonkách rozpočtu oproti plánu.
Ţivě diskutována moţnost opětovného přihlášení k DPH. Většinový názor pro radu je zaštítit se
zodpovědným daňovým poradcem (podrobnosti zjistí OK1XU) a OK1RI se pokusí vysondovat názor
FÚ Prahy 7 k naší agendě o.s. ve vztahu k DPH.
Předjednána účast 2 zástupců ČRK na setkání v Tatrách 20. 11. 09.
VV ukončen v 14:00 a Rada ČRK se sejde na řádném zasedání 17.10. 2009 v Praze.

Zápis provedl - OK1ES
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