ZÁPIS
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 19. 11. 2013 od 16:00
hodin v zasedací místnosti ČRK
ve 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Jan Litomiský,
OK1XU, Stanislav Hladký, OK1AGE, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Vít Kotrba,
OK5MM, Petr Kašpárek, OK2ULQ, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Petr Chvátal, OK1FFU, Mgr.
Vojtěch Horák, OK1ZHV, Jan Paleček, OK1NP, Michal Oplt, OK1LOL, ing. Martin Kumpošt,
OK1MCW, František Lupač, OK2LF.
Hosté: ing. Oldřich Trégl, OK1VUL, Michal Cempírek, OK1MTZ, Dr. ing. Jaroslav Bažant,
OK1WF, ing. Luděk Salač, OK1VSL
Jednání zahájil a řídil předseda ČRK, OK1RI, ustavil
zapisovatele: OK1VUL,
ověřovatele zápisu: OK1MP.
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Zpráva o jednání VV,
3. Zpráva o výsledku provedené kontrole účetnictví FU Praha 7 za rok 2011,
4. Hospodaření ČRK za rok 2013 a příprava rozpočtu pro rok 2014,
5. Podmínky SSB části OK/OM DX Contestu, úprava Všeobecných podmínek závodů VKV pro
rok 2014
6. Zpráva o situaci KV a 6 m OK Top Listu
7. Zprávy vedoucích pracovních skupin
8. Různé
9. Organizační záležitosti
Jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
1.1 Problém správné zobrazitelnosti webových stránek ČRK v některých prohlížečích:
bylo zjištěno, že tento úkol vyžaduje větší zásah do kódu webových stránek. Nebylo
jej dosud možno splnit. Úkol trvá ve spolupráci s OK1UHU.
1.2 Kooptace nového zástupce ČRK v pracovní skupině pro mládež IARU Reg. 1 byla
dořešena. Navržený zástupce (Petr Papica, OK2AIA) je již uváděn na stránkách
IARU.
1.3 Schůzka požadovaná předsedou ČAV se uskutečnila. Ze strany ČRK na ní byl
přítomen předseda, OK1RI, OK1VUM, za ČAV Miroslav Bečev, OK1DOM. Ve
vzájemných vztazích mezi ČRK a ČAV nebyly shledány žádné rozpory. Bylo
domluveno, že v situacích, kdy to bude vhodné, bude postup obou organizací po
předchozí dohodě společný.
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2. Zpráva ze zasedání VV
2.1 Výkonný výbor doporučil radě pověřit OK1LOL koordinací správy nemovitostí ČRK ve
spolupráci s předsedou a místopředsedy ČRK. Rada jednomyslně souhlasí.
2.2 OK1LOL informoval o záměru zrekonstruovat v domě v Jablonci nad Nisou jednu
místnost a k ní náležející sociální zařízení, jako vzorový prostor k pronajmutí.
Rekonstrukce ostatních, dosud nepronajatých částí budovy, se uskuteční až dle zájmu
o vzorový prostor. Na tuto rekonstrukci byla dosud doručena jen jedna nabídka.
S rozhodnutím se čeká až po obdržení více nabídek.
2.3 Jablonec nad Nisou - Realizace přepážky oddělující nemovitost v majetku ČRK od
sousední (suterénní prostor). Původně zamýšlené umístění spojovacích dveří nebylo
možno realizovat, spojovací dveře bv ústily do pronajatého prostoru. Bude navrženo
a následně zrealizováno nové umístění dveří. Zodpovídá: OK1LOL
2.4 V důsledku úmrtí jednoho z nájemců v budově v Jablonci nad Nisou bude požádána
společnost REKA (nájemce) aby veškeré pohledávky za zemřelým nájemcem uplatnila
v dědickém řízení. Společnost REKA zpracuje a odešle upomínky za dlužné platby za
rok 2012. Veškerá korespondence spol. Reka v obou záležitostech bude předem
zasílána ČRK ke schválení. Zodpovídá: OK1LOL
2.5 OK1LOL dojedná se společností REKA, že vyúčtování služeb a energií nájemcům za
uplynulé období provede společnost REKA jednotlivě podle jednotlivých druhů
dodávek (otop, osvětlení, úklid, likvidace odpad u) po doručení vyúčtování od
dodavatelů
2.6 Rada souhlasí s výměnou skel vitráží u objektu v Jablonci nad Nisou.
2.7 Tajemník zkontroluje vystavení a doručení faktur nájemcům v roce 2013 a zajistí
případné doplnění. Tajemník zkontroluje úhradu všech faktur nájemci a dle potřeby
zpracuje a odešle upomínky. Zodpovídá: tajemník, OK1VUL, termín 25. 11. 2013
2.8 Tajemník dle uzavřených nájemních smluv zpracuje harmonogram jejich vystavování,
a bude kontrolovat, zda účetní firma faktury vystavila včas. Zodpovídá: tajemník,
OK1VUL, průběžně.
3 Zpráva o výsledku kontroly účetnictví za rok 2011 ze strany FÚ Praha 7:
Kontrola FÚ zjistila nesprávné uplatnění odpisů nemovitostí. Doměřená daň z příjmu byla
doplacena obratem.
4 Hospodaření ČRK za rok 2013 a příprava rozpočtu pro rok 2014
OK1AGE, informoval o hospodaření ČRK za první tři čtvrtletí tohoto roku. Rada zprávu
přijala.
OK1VSL spolu s OK1AGE a OK1VUL připraví nové číslování středisek a novou osnovu
rozpočtu pro vnitřní účetnictví ČRK. Zodpovídá: jmenovaní. Termín do konce roku 2013
5 Podmínky SSB části OK/OM DX Contestu, úprava Všeobecných podmínek závodů VKV pro
rok 2014
KV manažer OK1CF předložil návrh podmínek SSB části OK/OM DX Contestu, a VKV
OK2ULQ předložil návrh Všeobecných podmínek závodů VKV pro rok 2014. Bylo
rozhodnuto, že detaily a následně konečné znění podmínek budou diskutovány na
internetu v OK Listu a finální znění podmínek bude neprodleně uveřejněno. Zodpovídají:
OK1CF a OK2ULQ
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6 Zpráva o situaci v OK DX Top listu: dle OK1CF byly informace ke vznášeným dotazům
zveřejněny v Bulletinu ČRK. Rada vzala na vědomí.
7 Zprávy vedoucích pracovních skupin: nebyly předloženy žádné návrhy k projednání
8 Různé:
8.1 OK1MP dostal mail od Petra, OK1RP, týkající se článku (i) usnesení VII. Sjezdu ČRK.
Povolení experimentálního radioamatérského provozu v pásmu 5 MHz je závislé na
AČR. Tuto situaci je nutno konzultovat se zástupci AČR. Jednání vyvolají OK1VUM a
OK1XU. Zodpovídají: OK1VUM a OK1XU.
8.2 OK1XU požádal členy rady o širší pomoc příspěvky do Bulletinu ČRK, zejména
technické povahy. Zodpovídají: členové rady, průběžně.
8.3 Rada vzala na vědomí doručení žádosti OK2BV, jejíž splnění bohužel převážně
nespadá do kompetencí Rady ČRK, dílem je splněno a dílem je nutno konkretizovat
v souladu s http://www.crk.cz/FILES/OCENENI.PDF.
9 Organizační záležitosti:
Do konce roku 2013 bude uskutečněno ještě minimálně jedno zasedání rady
Zapsal: OK1VUL
Ověřil: OK1MP
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