Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 1. 4. 2020 od 16:30 do 18:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná,
Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Ing. Ida Reissová, Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:30, přivítal přítomné hosty a konstatoval, že představenstvo
je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 2. 3. 2020
2. Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů
3. Informace o odvodu členských příspěvků do centra
4. Pravidla pro snížení či prominutí členských příspěvků
5. Pojednání došlých žádostí
6. Návrh finanční pomoci členům OS ČLK Prahy 5
7. Různé
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 2. 3. 2020, který byl spolu se
zápisem ze zasedání republikového představenstva (konaného dne 29. 2. 2020) všem členům
představenstva rozeslán v elektronické podobě dne 25. 3. 2020, požádal předseda o
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné o nejvýznamnějších faktech ze zápisů z tzv. kontrolních dnů:
‐ v zápisu ze dne 26. 2. 2020 je uvedeno, že od 24. 2. 2020 je objekt střežen od 18:00 do 7:00
(ze zápisu není zřejmé, kdo ostrahu platí),
‐ v zápisu je dále uvedeno, že dne 19. 2. 2020 proběhla prohlídka superkonstrukce v
podzemní podlaží statikem, který formuloval připomínky, jež dosud nebyly vypořádány
(termín kontroly plnění připomínek statika byl stanoven na 30. 3. 2020),
‐ v zápisu ze dne 4. 3. 2020 je seznam navržených změn materiálu: posuvné dveře, obvodové
stěny a vstupní dveře (tyto změny zatím nebyly předloženy představenstvu ke schválení),
‐ v zápisu ze dne 11. 3. 2020 je uvedeno, že firma Stormsys dodala cenovou nabídku na
instalaci hromosvodu, která bude předložena ke chválení představenstvu,
‐ v zápisu ze dne 19. 3. 2020 je uvedeno, že je třeba dořešit průzkum ležaté kanalizace v 1.
podzem. podlaží pod stávajícími podlahami (jen samotný průzkum bude stát 30 000,‐ Kč),
‐ v zápisu je dále uvedeno, že je třeba ověřit parametry stávajících nosných konstrukcí
projektantem statické části, neboť se ukázalo, že tloušťka stropních desek činí 80 mm a nikoli
150 mm, jak se původně předpokládalo, což může zkomplikovat plánované zvýšené zatížení
2., 3. a 5. nadzemního podlaží,

‐ v zápisu ze dne 25. 3. 2020 je uvedeno, že právě probíhají instalace rozvodů (VZT + elektro:
silno‐ a slaboproud), sádrokartonářské práce, demontáž původních a montáž nových oken.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o tom, že dne 31. 3. 2020 byla z
účtu OS ČLK Prahy 5 na účet centra ČLK převedena povinná část vybraných členských
příspěvků ve výši 3 754 442,‐ Kč.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda shrnul základní kritéria, podle nichž bylo dosud žadatelům přiznáváno prominutí
či snížení členského příspěvku:
a) snížený pracovní úvazek do 0,2 včetně ‐ prominutí
b) věk nad 75 let, dlouhodobá pracovní neschopnost, rodičovská dovolená či invalidita s
úvazem do 0,2 ‐ prominutí
c) snížený pracovní úvazek do 0,5 (nikoli včetně) ‐ snížení na částku 1586,‐ Kč (odvod do
centra)
d) dlouhodobá práce v zahraničí ‐ snížení na částku 1586,‐ Kč (odvod do centra)
Nově předseda navrhl do kritérií doplnit pravidlo, že od nových žadatelů o úlevu z důvodu
věku nad 75 let bude OS ČLK Prahy 5 požadovat Čestné prohlášení, že nevykonávají léčebně‐
preventivní péči, popř. v jakém rozsahu; následně pak promíjet příspěvek jen těm, kteří
pracují max. do úvazku 0,5.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 5.
Byly projednány celkem dvě žádostí o prominutí či snížení členských příspěvků na rok 2020:
jeden žadatel ukončil prac. poměr ve zdravotnictví v březnu 2019 a od té doby jako lékař
nikde nepracuje, druhý končí svoji působnost v ČR jako lékař k 30. 4. 2020 ‐ jelikož za oba
bylo z rozpočtu OS ČLK Prahy 5 do centra již odvedeno 1586,‐ Kč, bylo navrženo snížení na
tuto částku.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 6.
Předseda navrhl přítomným zveřejnit na webových stránkách nabídku pomoci privátním lékařům,
kteří jsou členy OS ČLK Prahy 5 při zajištění ochranných pomůcek (především roušek a dezinfekce);
ČLK sice za zajištění ochranných prostředků pro lékaře odpovědnost nenese, nicméně představenstvo
deklaruje ochotu, aby se OS na případných nákladech podílelo – v tuto chvíli tedy alespoň formou
nabídky příspěvku ve výši 1 000,‐ Kč každému privátnímu lékaři, který doloží potvrzení o nákupu
ochranných prostředků (obličejových štítů, respirátorů, ústenek a brýlí) v souvislosti se stávající
epidemií COVID 19.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Ad 7.

Návrh byl přijat.

V rámci „různého“ byl konsensuálně navržen termín příštího zasedání představenstva na pondělí
4. května 2020 v 16:30.

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30.

V Praze dne 2. 3. 2020

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

