Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 20. 1. 2015 od 16:30 do 18:00
Přítomni: Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček, Dr. Petr Přikryl, Dr. Tomáš Šmilauer a
Dr. Jan Večeř
Omluveni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Petra Lesná a Dr. Tomáš Nedělka
Zasedání představenstva zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky:
1. Kontrola zápisu zasedání ze dne 2. 12. 2014
2. Informace o kompenzaci za zrušené regulační poplatky
3. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
4. Informace o vyhlášce provádějící některá ustanovení zákona o zdravotnických
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
5. Projednání problematiky sídla OS ČLK Prahy 5
6. Informace o 19. reprezentačním plesu lékařů českých dne 24. 1. 2015
7. Projednání došlých žádost
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 1)
Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání, který obdrželi všichni členové
představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
ad 2)
Předseda informoval přítomné o obsahu e-mailu prezidenta MUDr. Milana Kubka ze dne 8. 1.
2015, jímž informoval členy ČLK o finanční kompenzaci za zrušené regulační poplatky.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 3)
Místopředseda OS a člen republikového představenstva ČLK Dr. Přikryl informoval přítomné o
průběhu a nejdůležitějších bodech posledního zasedání a následné porady předsedů.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 4)
Předseda informoval přítomné o návrhu vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o
zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, k němuž lze uplatnit připomínky do 21. 1. 2015.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 5)
Předseda vyzval přítomné k návrhům, co by měla obsahovat případná objednávka pro realitní
kanceláře, které budou osloveny v souvislosti s požadavkem našeho OS získat vlastní kancelář.
Následně byly konsensuálně formulovány parametry poptávky: bytová jednotka 2 až 3 + 1
v lokalitách Smíchov, Košíře či Motol, s příspěvkem do Fondu oprav do 3 000,- Kč měsíčně,
s dobrou dopravní dostupnost a možnost parkování.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 6)
Předseda připomněl přítomným chystaný 19. reprezentační ples lékařů českých, který se bude
konat na Žofíně dne 24. 1. 2015 od 20:00 hod.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 7)
V rámci projednávání došlých žádost (5 žádostní o snížení členského příspěvku na rok 2015,
39 žádost o jeho prominut) se přítomní shodli na dvou pravidlech: prominut příspěvku
z důvodu věku nad 75 let bude mít pro každého úspěšného žadatele trvalou platnost a
v případě nižšího celkového zdravotnického pracovního úvazku než 0,5 může být žadateli
příspěvek snížen na částku, která odpovídá odvodu do centra.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00 s tm, že příšt zasedání se bude
konat v úterý 10. března 2015 v 16:30.

V Praze dne 20. 1. 2015

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer

