Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 11. 11. 2018 od 14:30 do 16:30

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček,
Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda ve 14:30, 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 a schválení zápisu ze zasedání ze dne 24. 10. 2018
2. Kooptace dvou delegátů sjezdu
3. Zmocnění náhradníka delegáta k účasti na sjezdu
4. Zhodnocení průběhu XXXIII. sjezdu ČLK
5. Různé
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 24. 10. 2018, z něhož ověřený
zápis (spolu se zápisem z Obvodního shromáždění lékařů Prahy 5) byl všem členům
představenstva elektronicky zaslán dne 31. 10. 2018 v 9:16, 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 tom, že na základě počtu nově přijatých členů od minulého
sjezdu má nyní OS ČLK Prahy 5 dle stavovského předpisu č. 2 – Volebního řádu nárok na
účast již 20 delegátů, což je o dva více než v předchozích letech. Z toho důvodu byli v souladu
se zmíněným Volebním řádem dva dosavadní náhradníci delegátů, MUDr. Ing. Monika
Hilšerová a MUDr. Miroslav Streck, kooptováni do funkcí delegátů sjezdu, což bylo dne 2.
11. 2018 písemně sděleno centrální kanceláři ČLK.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné o tom, že z důvodu omluvy Doc. MUDr. Vojtěcha Havlase
z účasti na XXXIII. sjezdu ČLK byl k účasti na sjezdu pozván řádně zvolený náhradník delegáta
sjezdu MUDr. Martin Gadireddi, jehož písemné zmocnění k účasti na sjezdu bylo centrální
kanceláři ČLK doručeno dne 6. 11. 2018.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 4.
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast na XXXIII. sjezdu ČLK, konaném v pražském
hotelu Clarion ve dnech 10. – 11. 11. 2018. V rámci hodnocení průběhu sjezdu vyjádřili
přítomní členové představenstva konsensuálně spokojenost s tím, že sjezd navrhovanou
redukci delegátů na úkor především velkých okresních a obvodních sdružení odmítl.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
V rámci „Různého“ byl určen termín příštího zasedání představenstva v pátek 14. prosince
2018 od 16:30. Členové představenstva se rovněž shodli na tom, že zasedání v lednu 2019
proběhne za účasti členů Revizní komise a Čestné rady.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 16:30.
V Praze dne 11. 11. 2018
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

