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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 3.1. a 31.1.2018 

 
3.1.2018: 
Přítomni:  Švandrlíková, Bouška, Vobořil  
 
31.1.2018 
Přítomni:  Švandrlíková, Maulenová, Bouška, Štuksa, Štefan, Vobořil (17.00) 
Omluveni: Špišáková  
Neomluveni: 0 
Hosté: Ing. Lisá  
 
Dne 3.1.2018 se sešla inventární komise, schválená představenstvem dne 6.12.2017 : Švandrlíková, 
Bouška, Vobořil) 
 

      1) seznámila se s vyúčtováním plateb členských příspěvků k 31. 12. 2017 
          neplatiči k 31.12.2017: 
          MUDr. Pavel Smutný a Dr. Fayssal Hussein, budou cestou RK předáni k soudnímu vymáhání,       
          MUDr. Smutný zaplatil počátkem ledna 2018  
      2) zkontrolovala inventární soupis (řádná inventarizace) –nenavrhla žádné vyřazení 
      3) zkontrolovala pokladní hotovost k 31.12.2017  5.359,00 Kč) … souhlasí 
      4) zkontrolovala ceniny – stravenky (souhlasí) 
 

Dne 31.1.2018 (všichni členové představenstva byli s dokumenty seznámeni v předstihu mailem ) 
- představenstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu pro rok 2018 … navrhuje navýšení částky   
  v položce „semináře“  ze 17.000,00 Kč na 40.000,00 Kč, v položce „náhrady za ztrátu času“ ze   
  112.900,00 Kč na 130.000,00 Kč a přidat položku „publikace“ ve výši 10.000,00 Kč 
-Ing. Lisá nás seznámila s tím, že příjmy ze seminářů, Vánočního koncertu nebo jiných aktivit ČLK   
  nelze přijímat v hotovosti, jen přes bankovní účet (jinak povinnost EET) 
-projednána výše bezúročné půjčky centru ČLK (koupě Domu lékařů) : 
  návrh:  300.000,00 Kč ………… 1x pro, 5x proti ……….. návrh nebyl schválen 
  návrh:  1000,00 Kč na jedno člena našeho okresního shromáždění ………. 1x proti, 5x pro  
  ………….. návrh byl schválen 
  Počet členů našeho OS k 31.12.2017 …………………… 685 
  Bezúročná půjčka do centra ČLK ČR ……………………………………  685 x 1.000,00=685.000,00 Kč 
- představenstvo odsouhlasilo termín a programu volebního Okresního shromáždění (14.3.2018)  
- dne 18.4.2018 plánovaný vzdělávací seminář na téma GDPR  
- z časových důvodů nebylo možné projednat důležité body představenstva ČLK ČR ze dne 27.1.2018  
  (např. současnou situaci kolem eReceptů, EET, novou dohodu mezi ČLK a VZP atd, atd.) …. zasláno  
  členům představenstva mailem 
 
Další schůze představenstva …………….. 28.2.2018 od 16.30 k přípravě Okresního shromáždění 
 
 
Zapsala MUDr. Švandrlíková 
 


