Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného
dne 03.9.2019 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Jan Karel OK1VAO, Martin Kumpošt OK1MCW , Otakar Pekař
OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Petr Chvátal OK1FFU, Jan Paleček
OK1NP, Miroslav Vohlídal OK1DVM
Revizní komise: Michal Cempírek OK1MTZ

Omluveni: Vojtěch Horák OK1ZHV, Martin Černý OK1VHB, Miloslav Hakr OK1VUM, Karel
Matoušek OK1CF, Miloš Prostecký OK1MP, Pavel Kupilík OK1MY
Tajemník:, Libuše Kociánová OK1LYL
Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW , Libuše Kociánová OK1LYL
Ověřovatel zápisu: Pavel Míšek OK7PM
Program:

1.Kontrola zápisu, úvodní formality
2.Jmenování nového koordinátora OLHQ
3.Rekonstrukce našich prostor v Ústín n.L.
4.Ostatní nemovitosti
5.Vyhodnocení Holic 2019 - budou drobné změny pro rok 2020.
6.Příprava IARU akce s mládeží na konec září 2019
7.Zpráva o vyhodnocení SSB i CW OK/OM DX.
Informace o vývoji situace s plaketami.
8.Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem.
9.Diskuse o situaci na QSL službě
10.Diskuse na téma chybějící člen rady a RK
11.Zprávy vedoucích pracovních skupin
12.Různé - organizační záležitosti
Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality
•
•
•
•
•

Průběžná inventura majetku po rekonstrukci OK1LYL -úkol trvá do konání příští Rady
Celková inventura za rok 2018 proběhla dne 27.12.2018 , zápisy byly předloženy
Radě
Svitavy, jedná se o problém s hranicí pozemku mezi našim objektem a městem
Svitavy úkol trvá OK1RI
OK/OM DX contest vyhodnocení OK1FFU,
předání
agendy novým
vyhodnocovatelům - úkol splněn
OK1TO nabídky na opravu objektu v Ústí n.L. - úkol splněn

Ad.2. Jmenování nového koordinátora OLHQ
•

Pavel OK1MY odstoupil z funkce koordinátora OLHQ týmu. Byl osloven Vítek
OK5MM, který souhlasí s návratem do funkce.
Přijetí OK5MM Rada schválila jednohlasně.

Ad.3. Rekonstrukce našich prostor v Ústín n.L.
•

Ústí n.L. - Ota OK1TO předložil 2 nabídky na rekonstrukci za účelem vybudování
podkrovní místnosti pro práci s dětmi (radioklub), cca 25 m2 a vybudování 1 garsonky
a 2 sociálních zařízení a druhou na provedení opravy elektroinstalace ve společných
prostorech. Stavební část má hodnotu 225 tisíc Kč a oprava elektro + revize 14 tisíc.
Kč. Obě nabídky Rada schválila hlasováním. Dále bude následně třeba v objektu
zrekonstruovat topení a dodat plovoucí podlahu do obou nových místností.

.
Ad.4. Ostatní nemovitosti

•

Žďár n. S. – někteří nájemníci nesouhlasí s předloženým vyúčtováním energií za rok
2018 bývalou správkyní, nájemníci požadují revizi vyúčtování nákladů za rok 2018.
Způsob vyúčtování pro rok 2019 je již nastaven.
Úkol: OK1LYL oznámí stěžovatelům, že na částce nedoplatku vyúčtování za rok
2018 trváme a případně předá kauzu advokátce.

•

Návrh uzavřít smlouvu s provozovatelem sítě Wi-Fi, který má zařízení na střeše
objektu – podmínky dohodnuty s provozovatelem zařízení.
Úkol: OK1LYL - dořeší podpis smlouvy

•

Jablonec n.N. - Správcová chce již 2 roky odstoupit z funkce. Dostali jsme tip na
novou firmu, která by tuto službu převzala. Probíhá jednání o smlouvě.
OK1TO+OK1RI se byli u firmy podívat a jednali s nimi. Zatím ve fázi dohadování o
podmínkách a vyjednávání detailů smlouvy. Návrh smlouvy, kterou předložili je na
situaci SV což je pro naší situaci ne zcela vyhovující a je nutno upravit. Doufáme, že
principiálně jsme dohodnutí a dolaďujeme pouze detaily.

•

Svitavy – pozemek - v řešení je narovnání stavu s městem a naším pozemkem
Úkol: OK1RI domluví s městem řešení, diskuze o hranici pozemků. Nájemce ve
Svitavách má problémy s placením
Úkol: OK1RI + OK1TO dojedou osobně do Svitav a dohodnou se s nájemcem na
splátkovém kalendáři – případně co dál.

Ad.5. Setkání Holice 2019
•

Letos bylo podle informací OK1KHL o 250 návštěvníků více, než v roce 2018. Od
roku 2020 bude stánek ČRK v ZUŠ Karla Malicha. Akce proběhla v klidu. V
souvislosti s budováním dálnice v roce 2020 nebude možno zajistit ubytování pro
členy Rady ve stávajícím penzionu a pravděpodobně ani nikde přímo v Holicích,
bude třeba včas hledat jiné ubytování někde v okolí. Bude to problém pro všechny
účastníky.

Ad.6. Příprava Zážitkového víkendu pro mládež
Akce se koná 27. – 29. 9 2019 www.vyhlidka-blansko.cz/
Úkol: OK1VHB + OK1LYL spolu s Komisí mládeže, zajistí zdárný průběh akce
Ad.7. Zpráva o vyhodnocení SSB i CW OK/OM DX

•

Závody jsou vyhodnoceny – vyhodnocovatelé OK1IC a OK1VK. V Holicích rozdány
plakety, zbytek se rozešle poštou. Děkujeme všem sponzorům za jejich příspěvky.

Ad.8. Vyhodnocovací program VKV
•

OK1VAO - ve vyhodnocení Polního dne 2019 se objevily chyby – probíhá důkladná
kontrola a případná oprava. Dále upravujeme SW tak, aby v jednotlivých denících
byly kvůli GDPR skryty některé řádky EDI hlavičky. Konečné výsledky PD2019 budou
zveřejněny během týdne.

Ad.9. Diskuse o situaci na QSL službě
•

QSL služba hlásí dramatický nárůst objemu QSL lístků vlivem nárůstu provozu FT8.
To generuje zátěž pro pracovnici QSL služby. Rada pro ni odhlasovala zvýšení platu.

Ad.10. Diskuse na téma chybějící člen rady a RK
•
•

Chybějící člen Revizní komise. Nový kandidát se nedostavil z důvodu nepřítomnosti
OK1MY. Posunuto na příští Radu.
Chybějící člen Rady – v řešení

Ad.11. Zprávy vedoucích pracovních skupin
•

OK2ULQ - OK1IA již nadále nechce dělat správce majáku OK0EA. Byl přijat návrh na
kooptaci nového člověka - v řešení. Revize majáku jsou ještě 1 rok platné.
Poznámka od OK1VAO, maják OK0ET (10 GHz) je nově zavěšen na GPS.

•

OK1LYL informovala o Zážitkovém víkendu, který pořádá Komise mládeže v termínu
27. – 29.9. 2019. Rada odhlasovala na tuto akci 25 000,- Kč. Sponzoři: GESELECTRONICS, a.s. a Schrack Technik spol. s r.o.. Jednáme o příspěvku na akci od
IARU.

Ad.12. Různé - organizační záležitosti
•

•
•

•
•

•

Diskuze k novému webu ČRK. Na webu spolupracují OK1VHB, OK1NP, a OK1LYL.
Rada navrhla OK1MCW, aby se podílel na jazykových úpravách webu ve spolupráci
s týmem. Každý radní si vloží aktualizovaný obsah dokumentů do své sekce.
Rada předpokládá, že dostaneme dotace přibližně ve výši roku 2018.
OK1DVM k inventurám. Daňové přiznání bylo podáno včas. Komentář k inventuře 27.12.2018 byla provedena fyzická inventura věcí v místnostech ČRK a dokladově v
případě zápůjček. Byla předložena Příloha č. 1 – seznam majetku k vyřazení ze dne
27.12.2018. Rada vyřazení schválila hlasováním.
Doporučení: Je třeba vyhotovit soupis majetku dle místností. Návrh na vytvoření
směrnice pro provádění inventur
Úkol: OK1DVM.
Hlasování o daňové uzávěrce za účetní období r. 2018: odhlasováno.
Rada se seznámila se zprávou k provedené inventuře za minulé účetní období. Rada
doporučila doplnit tuto zprávu o některé návrhy k vyřazení některého drobného
majetku (DKP).
Český radioklub se účastnil akce Cihelna 2019. Stánek poskytla zdarma Armáda ČR.
Akce jsme se účastnili ve spolupráci s Národním Technickým muzeem v Praze a
Sdružením Hamík. Naše účast na akci byla velmi pozitivně hodnocena ze strany
Armády. Byli jsme začleněni do sekce spojařů a náš stánek navštívilo velké množství
návštěvníků. Na této akci jsme propagovali mimo jiné i Zážitkový víkend, který se
bude konat v záři a již máme několik zájemců o účast z řad návštěvníků této akce.

Zapsali: OK1MCW a OK1LYL
Kontrola zápisu: OK7PM
V Praze dne 03.9.2019

