Zápis
z jednání Výkonného výboru Českého radioklubu
konaného dne 14. 11. 2011 v sídle ČRK v Praze od 10.00 hodin
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Ing. Jiří Šanda, OK1RI, Jan Litomiský, OK1XU,
Ing Vít Kotrba, OK5MM, Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Ing. Karel Košťál, OK1SQK,
Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV,
Dále přítomni: Stanislav Hladký, OK1AGE, a částečně Ing. Jiří Škácha, OK7DM
Návrh programu:
1. Návrh rozpočtu ČRK na rok 2012
2. Různé
Vzhledem k tomu, že hospodář OK5MM se omluvil a ohlásil svůj pozdější příchod, VV prohodil oba
body jednání.
1.
Na základě druhého kola elektronického hlasování Rady bylo rozhodnuto prodloužit stávající
pracovní smlouvu tajemníka ČRK o 3 měsíce, tj. do 29. 2. 2012.
Výkonným výborem byl diskutován návrh dodatku k pracovní smlouvě tajemníka, v němž by, po
vzájemné dohodě tajemníka a předsedy, byla zakotvena možnost ukončit pracovní poměr dohodou
na návrh ze strany tajemníka kdykoliv v tomto období se lhůtou ukončení 15 dní.
V důsledku neshody v bouřlivé diskuzi mezi OK1RI a OK1SQK (OK1SQK byl zásadně proti této
možnosti) OK1RI předčasně opustil jednání VV.
Předseda diskuzi ukončil a po následujícím hlasování byl návrh předsedy schválen. VV uložil
předsedovi tuto možnost zakotvit do dodatku pracovní smlouvy tajemníka.
OK1XU byl pověřen vypracovat tento dodatek tak, aby mohl být dne 28. 11. oběma stranami
podepsán.
VV doporučuje Radě ČRK podmínky výběrového řízení na pozici tajemníka ponechat ve stejném
znění, jako minule, a ukládá OK1XU je zaslat k případným připomínkám v elektronické konferenci
rady. VV doporučuje pro veřejnost publikovat ve stejných médiích, jako minule.
Dále OK1VJV upozornil na nutnost bezodkladně podat přihlášku ČRK na výstavu ELEKTRON 2012.
Zaurguje předseda.
V souvislosti se zahraničními aktivitami ČRK VV n a v r h u j e radě schválit jednotnou částku
kapesného pro jednoho účastníka ve výši 16 € na den pobytu.
VV uložil tajemníkovi prověřit možnosti levnějšího připojení sekretariátu ČRK k internetu, buď
v rámci připojení k síti SSS v budově, nebo uzavřením výhodnější smlouvy přímo s některým
poskytovatelem.
2.
V tomto bodě programu byl probírán nástin návrhu rozpočtu ČRK na rok 2012 dle
jednotlivých položek.
Základní parametry návrhu rozpočtu:
Příjem:
4.612 tis. Kč
Výdaje:
4.297 tis. Kč
Z toho QSL služba:
1.072 tis. Kč
Sekretariát:
668 tis. Kč
Org. výdaje:
140 tis. Kč
Nemovitosti:
1. 030 tis. Kč
Sportovní činnost: 1.387 tis. Kč
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V rozpočtovaném příjmu není zahrnuta soudně vymáhaná částka od firmy NESTO s. r. o. za dlužné
nájemné v Jablonci.
Podrobný návrh rozpočtu bude kompletován hospodářem a radě oznámen v internetové konferenci
do 30. 11. 2011.
Jednání VV bylo ukončeno ve 13.30 hod.
Zapsal Ing. Jiří Němec, OK1AOZ
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