ZÁPIS
jednání Výkonného výboru Českého radioklubu
konaného dne 29. 9. 2014 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti ČRK U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miloslav Hakr, OK1VUM, Jan Litomiský,
OK1XU, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Petr Chvátal, OK1FFU, ing. Oldřich Trégl,
OK1VUL
1) Konference IARU ve Varně: OK1RI obsáhle informoval o jednáních na mezinárodní
konferenci IARU Reg. 1, která se konala v září v bulharské Varně.
2) VV rozhodl, že medaile a ceny pro účastníky mládežnické aktivity YOTA se budou předávat
na slavnostní schůzi rady. Termín ani místo zatím nebylo určeno, hledá se dostatečně
vhodný prostor a přijatelný termín. Předání se uskuteční pravděpodobně v prosinci letošního
roku.
3) Na konferenci IARU R1 se projevil zájem IARU, aby se některá z dalších konferencí
uskutečnila v ČR. VV shledal tento záměr realizovatelný. Jednotliví členové VV byli požádáni,
aby připravili návrhy na místo konání a též návrhy na doprovodný program.
4) Nemovitosti
4.1) Jablonec nad Nisou: RK REKA připomenula nezbytnost podat do konce roku žalobu na
nezaplacené nájemné na dřívějšího nájemce p. Bergmanna, aby nedošlo k promlčení nároku.
4.2) Jablonec nad Nisou: Realitní kancelář nově angažovaná k získání nájemců přivedla
celkem tři nové zájemce. U jednoho z těchto nových nájemců je třeba zařídit změnu způsobu
využití prostor. Celou agendu si vyřídí nájemce, ze strany ČRK je jen nutné vystavit plnou
moc pro slečnu Němečkovou (vyřídí tajemník).
4.3) Žďár nad Sázavou: Provoz nového nájemce s výrobou tlakových hadic působí ve
společných prostorách zápach z ředidel a jiných chemikálií. Rozhodnuto řešit oddělením
prostor sádrokartonovou příčkou, jak navrhl správce, společnost BathLine, spolu s nabídkou
ve výši 12,5 tis. Kč s DPH. VV návrh schválil.
4.4.) Žďár nad Sázavou: Nutno vyměnit tekoucí radiátor, správce předložil cenový návrh
na kompletní řešení v ceně 11 tis. Kč s DPH. VV návrh schválil.
5) VV po delší diskusi přijal informační příspěvek předsedy, OK1RI, o zvýšení členských
příspěvků ČRK jako text pro článek, který bude publikován jak v bulletinu, tak i v časopisu
Radioamatér č. 5/2014.
6) Finanční rezervy ČRK. V minulosti rozhodla rada ČRK o zrušení spořicích účtů u ČS a. s.
z důvodu prakticky nulového zisku při uložení finančních rezerv na těchto účtech. Je nyní na
členech rady, aby byly nalezeny nové možnosti (účty, bankovní produkty), které by přinesly
zisk při zachování maximální bezpečnosti uložených prostředků.
7) VV schválil zvláštní odměnu vedoucímu QSL služby p. Zabavíkovi ve výši 5 tis. Kč čistého.
8) VV konstatoval, že dosud není jednoznačně vyřešena otázka plátcovství DPH. Výbor
pověřil nepřítomného Mirka, OK1DVM, vyřešit tento problém již s konečnou platností.
9) Názory návštěvníků stánku ČRK v Holicích, které zaznamenal tajemník, OK1VUL, budou
v písemné formě poslány do fóra rady ČRK. Následně po přijetí závěrů k jednotlivým bodům
bude vše publikováno v RA.
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10) Tajemník předložil možnost zhotovení upomínkových předmětů - malých svítilen s logem
a popisem ČRK. VV rozhodnul přesunout rozhodování o tomto bodu na jednání příští rady
ČRK. Termín nestanoven.
Zapsal: OK1VUL
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