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Zápis z výroční valné hromady Radioklubu OK2KUB, z.s.
Termín: 17. ledna 2020, 19:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: U průmyslovky, Jana Uhra 1, Brno
Přítomní členové: Jiří Indra, Čestmír Mílek, Martina Indrová, Lucie Jurůjová
Přítomní hosté: Ondřej Pavelka, Lukáš Bartek, Zdeněk Herzig
Účastníci uvedení v části „Přítomní členové“ jsou pro rok 2019 aktivními členy z.s. a mohou tedy v rámci valné
hromady hlasovat v souladu se Stanovami.
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil místopředseda v 19:45.
Počet účastníků: 7
Počet účastníků oprávněných hlasovat: 4
2. Návrhy na doplnění programu
Žádné – program není třeba doplňovat
3. Volba rady z.s. na období 2020‐2022
Současné radě končí dvouletý mandát daný Stanovami. Současný předseda Jiří Indra nehodlá kandidovat
na předsedu pro další období. Čestmír Mílek navrhuje na funkci předsedy Ondřeje Pavelku, za
předpokladu, že se stane členem, aby byly naplněny Stanovy z. s. Ondřej Pavelka navrhuje do funkce
předsedy Čestmíra Mílka. Probíhá losování, o které z variant se bude hlasovat. Losuje se metodou
kámen-nůžky-papír Ondřej Pavelka vs. Čestmír Mílek. Vítěz losování Čestmír Mílek dává hlasovat o
variantě: Předseda: Ondřej Pavelka, místopředseda: Čestmír Mílek, revizor: Martina Indrová.
Návrh byl odsouhlasen: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
4. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci z. s.
Jiří Indra rekapituluje současnou situaci:
a. Členská základna pro rok 2019
Jiří Indra
předseda
Čestmír Mílek

Místopředseda, vedoucí operátor

Martina Indrová

revizor

Josef Suchý

člen

Lucie Jurůjová

člen

Kryštof Mílek

člen

Tereza Mílková

člen

OK2CME
OK2PDN

b. Hospodaření a finanční situace
V pokladně je aktuálně 2861 Kč v hotovosti, na bankovním účtu 9692 Kč (bez pohybu v 2019),
celkově tedy 12500 Kč.
Příjmy v roce 2019 tvořily členské příspěvky ve výši 200 Kč + 500 Kč příspěvek od Josefa Suchého.
Výdaje v roce 2019 byly ve výši 175 Kč na registraci domény www.ok2kub.cz.
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Pro rok 2020 vzniká úkol prověřit poplatky za vedení stávajícího bankovního účtu a zvážit
přechod k jiné bankovní společnosti.
5. Zpráva o činnosti spolku v roce 2019
a. Čestmír Mílek předkládá aktualizované statistiky aktivity VKV. V roce 2019 se Radioklub účastnil
pouze dvou Provozních aktivů VKV (únor, říjen) z různých kót na Vysočině. Celkový bodový zisk
10354 bodů, což je asi polovina oproti roku 2018, kdy byla účast v šesti PA. Aktuální bodový zisk
postačil k obsazení 25. místa z 53 stanic v kategorii Multi OP 144 MHz.
b. Josef Suchý nadále pokračuje v reprezentaci Radioklubu OK2KUB na KV ze svého domovského
QTH.
6. Diskuse a rozdělení úkolů pro další období
V rámci diskuze jsou k nahlédnutí QSL lístky došlé v r. 2019 jak za VKV, tak i KV aktivitu.
Jeden z podnětů směřuje k vytvoření kopie klíčů od garáže, kde bývá dlouhodobě uskladněno vybavení
pro VKV.
Došlo ke stanovení garantů jednotlivých akcí pro následující půlrok. Tabulka bude přiložena.
Ondřej Pavelka navrhuje pravidelná čtvrtletní setkání za účelem revize aktivity, diskuze nad zdary i
nezdary. Jako nejvhodnější dny zvoleny středy a destinace pobléž dopravního uzlu Hlavní nádraží.
Následně navrženy termíny 15.4. a 15.7. Pro nejbližší termín zvolena restaurace Bogota.
Ondřej Pavelka předkládá na vyzkoušení tablet se SW Tučnák, který je ochoten zapůjčovat jakožto řešení
pro vedení závodních deníků pro venkovní VKV aktivity s ohledem na zhoršující se spolehlivost dosud
používaného NTB IBM Thinkpad. SW řešení se jeví podobné dosud používanému Atlanta Locatoru. Nabízí
se možnost otestovat v nejbližším PA 17.1. zatím v duplicitním režimu.
Ondřej Pavelka shrnuje situaci s výběrem vhodného komunikačního nástroje pro rychlou domluvu, jak
bylo nastíněno při setkání v prosinci 2019: groups.io je nepoužitelné, podobné mailu; Ondřej navrhuje
Messenger, Viber, WhatsAPP – nakonec účastníky vybrán WhatsAPP jako nejvhodnější. Ondřej zajistí
vytvoření skupiny a přizvání členů a potenciálních zájemců o aktivitu.
Ondřej shrnuje, že kontaktoval nového brněnského operátora Davida OK9DDS aktivního na FM
s nabídkou účasti na některé z akcí radioklubu a nabídne i účast na QRP závodu. David je prý účasti
nakloněn, ale aktuální termíny má již obsazené jinými aktivitami.
Čestmír Mílek jakožto vedoucí operátor zajistí podání žádosti o příležitostnou značku zvolenou
předešlým webovým hlasováním OL1941FP, zjistí číslo účtů a přesné parametry pro odeslání správního
poplatku na ČTÚ a předá Jiřímu Indrovi k zadání platebního příkazu.
Další záznamy z diskuze zkratkovitě:
Mailem budou nadále rozesílána pouze upozornění na nadcházející vysílací akce, detaily na WhatsAPP.
Teoretická možnost zjednodušení správy webu kub.cz přechodem na WordPress. Náročnost migrace
nikdo z nás není schopen odhadnout, nejsou zkušenosti. Vhodné prověřit a zvážit přínosy a náročnost.
Ondřej zřídí sdílenou složku na Google Drive, kde budou mít právo zápisu všichni členové Radioklubu.
7. Závěr
Místopředseda ukončuje oficiální část ve 21:15

