
Česká lékařská komora 
OS Karlovy Vary 
Nám. Dr. Horákové 8 
360 01 Karlovy Vary 
 
 

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 4.1. a 25.1.2017 

 
4.1.2017: 
Přítomni:  Švandrlíková, Bouška, Štuksa, Vobořil, Maulenová  
Omluveni: Špišáková 
Neomluveni: Štefan 
Hosté: 0 
25.1.2017: 
Přítomni:  Švandrlíková, Špišáková, Štuksa, Štefan, Vobořil 
Omluveni: Maulenová, Bouška 
Neomluveni: 0 
Hosté: Ing. Lisá  
 
Dne 4.1.2017 se sešlo představenstvo ke kontrole inventarizace (inventarizační komise: Švandrlíková, 
Bouška, Vobořil) 
 

      1) seznámilo se s vyúčtováním plateb členských příspěvků k 31. 12. 2016 
          neplatiči k 31.12.2016: 
         MUDr. Miroslav Marvan …. zemřelý, MUDr. Věra Němcová – vzhledem k věku a informaci od   
         blízkých kolegů nejspíše zemřelá ………. odpuštění dluhu na členských příspěvcích 
         MUDr. Wagdy Da´as ….opakovaně kontaktován a informován o své povinnosti sekretářkou ČLK,     
         dosud však nezaplatil, bude cestou RK předán k soudnímu vymáhání  
     2) na základě pokynu Revizní komise ČLK proběhlo do konce roku 2016 navrácení těch členů  
         ČLK, kteří nebyli dosud z nejrůznějších důvodů přeregistrování jinam, do původního OS  a byli  
         zařazeni do neplatičů (informační mail do kanceláře 27.12.2016 !!!!) 
         do našeho OS byla navráceno 8 lékařů – z našeho pohledu nedohledatelných, dle registru  
         poslední kontakt s ČLK např. r. 1998, 1999, 2001, 2002 … 
         došlo ke změně původního systému (stav „čeká na přeregistraci“) – vyčkáme právního   
         stanoviska k dalšímu postupu, dohledání není v silách OS ČLK 
     3) dne 30.12.2016 nový vstup dr. Valerii Bondarenko, která již pracovala od března 2016 (za rok  
         2016 musí zaplatit členský příspěvek)  

      4) zkontrolovalo inventární soupis (řádná inventarizace) –nenavrhlo žádné vyřazení 
      5) zkontrolovalo pokladní hotovost k 31.12.2016 ve výši 16.629,00 Kč (souhlasí) 
      6) zkontrolovalo ceniny – stravenky (souhlasí) 
      7) dne 15.12.2016 proběhlo setkání předsedů ČKL v Praze … zápisy obdrželi všichni členové    
          představenstva        
     8) zahájena organizace volebního Okresního shromáždění OS ČLK  výběrem termínu  
         a místa konání ….. 8.3. nebo 15.3.2017 v Lázních III. 
 

Dne 25.1.2017 projednalo představenstvo uzávěrku hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu pro  
rok 2017 (všichni členové představenstva byli s dokumenty seznámeni v předstihu mailem  
- závěrka za rok 2016 odsouhlasena 

- představenstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu pro rok 2017 … bez výhrad 

- představenstvo odsouhlasilo návrh programu volebního Okresního shromáždění (8.3.2017)  
- dne 2.2. pořádá ČLK Cheb pravidelné pracovní setkání – zúčastní se Švandrlíková 
 
Další schůze představenstva …………….. 22.2. 2017 k přípravě Okresního shromáždění 
 
 
Zapsala MUDr. Švandrlíková 


