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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 9.1. a 30.1.2019 

 
9.1.2019: 
Přítomni:  Švandrlíková, Vobořil , Bouška – dodatečně 
 
30.1.2019 
Přítomni:  Švandrlíková, Maulenová, Špišáková, Štuksa, Štefan, Vobořil  
Omluveni: Bouška 
Neomluveni: 0 
Hosté: Ing. Lisá  
 
Dne 9.1.2019 se sešla inventární komise (schválená představenstvem dne 6.12.2017) : Švandrlíková, 
Vobořil, Bouška – dodatečně 
 

      1) seznámila se s vyúčtováním plateb členských příspěvků k 31. 12. 2018 
          neplatiči k 31.12.2018: 
          Chlapovič Miroslav, Hofmann Jiří, Maliutnikava Alena,Rýdlová Ludmila, Šebo Peter, Urokov    
         Shohruh, - představenstvo podává podnět revizní komisi 
      2) odsouhlasila prominutí platby členských příspěvků zemřelým kolegům: Špidla, Vácha 

      3) zkontrolovala inventární soupis (řádná inventarizace) –nenavrhla žádné vyřazení 
      4) zkontrolovala pokladní hotovost k 31.12.2018 14.113,00 Kč) … souhlasí 
      5) nutnost předložení „Náhrad“ nejpozději do 15.1.2019  
 

Dne 30.1.2019 projednalo představenstvo uzávěrku hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu pro   
  rok 2019 (všichni členové představenstva byli s dokumenty seznámeni – mailem rozesílala Ing. Lisá) 
- závěrka za rok 2018 odsouhlasena 

- představenstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu pro rok 2019 … bez výhrad 

- představenstvo odsouhlasilo návrh termínu, místa konání (Lázně V.) a programu Okresního  
  shromáždění (20.3.2019)  
-představenstvo odsouhlasilo vznik položky „Inzerce“ na našich webových stránkách za účelem  
  zlepšení služeb našim členům (možnost inzerce volných míst, prodejů praxí, apod.) 
- korespondenční cestou projednalo představenstvo „Žádost o snížení členského příspěvku na rok  
  2019“ od MUDr. Jany Bartové, která je na rodičovské dovolené a pracuje jeden den v týdnu –  
  představenstvo žádost zamítlo na základě Stanov ČLK a právního výkladu  (5 pro zamítnutí, 1 pro   
  prominutí, 1 se zdržel hlasování) 
  (stanovisko právníka ČLK Mgr. Mácy: „Jestliže lékařka skutečně pracuje na malý úvazek (i ten  
  nejmenší možný), platit skutečně musí. Kategorie mateřská / rodičovská dovolená s nulovým  
  příspěvkem je určena výhradně pro ty lékařky, které během této dovolené nepracuji absolutně  
  vůbec.“) 
-další představenstvo ve středu 27.2.2019 – prosím o přípravu Okresního shromáždění  (návrhy do  
  jednotlivých orgánů shromáždění, kdo provede zápis apod.) 
 
 
Zapsala: MUDr. Švandrlíková 

 


