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Zápis z výroční valné hromady Radioklubu OK2KUB, z.s.
Termín: 18. února 2018, 19:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: U Přátel, Svatoplukova, Brno.
Přítomní členové: Jiří Indra, Lukáš Bartek, Čestmír Mílek, Josef Suchý (v hlasování zastoupen plnou
mocí), Martina Indrová
Přítomní hosté: Veronika Kaplanová
Účastníci uvedení v části „Přítomní členové“ jsou pro rok 2017 aktivními členy z.s. a mohou tedy
v rámci valné hromady hlasovat v souladu se Stanovami.
1. Zahájení
a. Zahájení
Valnou hromadu zahájil předseda v 21.10. Počet účastníků: 6, počet účastníků
oprávněných hlasovat: 4; počet účastníků zastoupených plnou mocí: 1.
2. Návrhy na doplnění programu
Návrhy nebyly podány, program schválen v původní podobě.
3. Volba Rady z.s. na období 2018‐2020
Ve zkráceném řízení navrhl předseda hlasovat o pokračování stávající Rady.
Pro: 3 hlasy; Zdržel: 1.
Schváleno, Rada pokračuje ve stávajícím složení.
4. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci z.s.
a. Členská základna
V roce 2017 sdružoval z.s. 10 členů dle předpisu pro členství daného Stanovami.
Z toho se ve významnější míře účastnili aktivit 4 členové v různých kombinacích,
ostatní spíše sporadicky, případně vůbec.
b.

Hospodaření a finanční situace z.s.
V roce 2017 hospodaří z.s. bez významných příjmů či výdajů. Příjmy plynou
z členských příspěvků, vydání tentokrát pouze za obnovu domény.
Finanční situace k 31.12.2017:
Pokladna: 2437 Kč;
Účet: 9192 Kč.
Konstatujeme tedy, že z.s. má také letos k dispozici uspokojivou částku pro realizaci
technických zlepšení i činností.

5. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2017
Aktivity soustředěny do provozních aktivů – účast na 11 PA
‐ průměrný počet bodů 3299, výrazně více než loni (2197, loni byly mj. závady v technice),
rekord 3613 v r.2011

Radioklub OK2KUB, z. s.
Křenovice, Kopečná 250, 683 52
http://www.ok2kub.cz • ok2kub@seznam.cz
IČ 26983940

‐ průměrný počet spojení 58, oproti 50 loni, rekord 68 v r.2006, 2011
‐ celkový získaný počet bodů 36291 – splněn cíl 33333, sláva!
‐ celkové umístění v kategorii 144MHz multiop 13/20.
6. Diskuse a závazné závěry pro další období
Protože:
Medián účasti na akcích (PA) v roce 2017 byl 2,5 osoby včetně předsedy. Zároveň nebyly
patrné snahy o návrh jiné aktivity, případně o úpravu navrženého tak, aby se další zájemce
mohl zúčastnit. Zjevně tedy současný formát není dostatečně atraktivní.
Česťův přehled:

Dohodnuto:
1) Vytipovat akce jiné než PA – viz výše, ozvláštnění akcí, zvýšení možnosti dobrého umístění
volnou kategorie v soutěži (v PA máme handicap polohy, výkonu a vybavení – nerozlišuje
se). Účastníci přijdou s návrhy na akce.
2) Vystavit termín na brigádu s vyplňpováním QSL lístků.
7. Zápis členů 2018
Přítomní členové nechali prodloužení svého členství na PA v neděli, kde pak k aktu došlo.
8. Diskuze
Bez formální diskuze.
9. Závěr
Předseda uzavřel oficiální část valné hromady v 22.00.

V Křenovicích 19. února 2018
Jiří Indra,
předseda z.s., v.r.

