Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK v Kolíně
dne 6. ledna 2010
Přítomni: MUDr. Zugar Radan, MUDr. Beran Dušan, MUDr. Wagenknecht Lukáš,
MUDr. Čermák Vladimír, MUDr.Zinková Hana, MUDr. Bečvář Ladislav,
MUDr. Seifert Petr, MUDr. Topinka Zdeněk, MUDr.Vančurová Pavla
Omluveni : MUDr. Chudomel Petr, MUDr. Hoffmann Pavel
1. Kontrola zápisu z 9.12. 2009:
* k bodu 7 : MUDr. Zugar informoval o proběhlém jednání předsedů OS ČLK, které
se konalo 11. 12. 2009 v Praze. Schváleno proplacení NZČ a cestovních výloh – 1.762,-Kč.
2. Předložen zápis ze schůzky RK OS ČLK v Kolíně tohoto znění:
Dne 15.12.2009 proběhla schůzka členů nově zvolené revizní komise ve složení :
MUDr. Balík Jan, MUDr. Červenková Pavlína, MUDr. Havránek Josef, MUDr. Lisý Ivan,
prim MUDr. Nováček Martin.

Po diskusi byla zvolena předsedkyní revizní komise MUDr. Pavlína Červenková –
počtem 4 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
Zapsala MUDr.Červenková.
3. Vzdělávací seminář – bez umožnění prezentace komerčního subjektu:
* pořadatel SLČ v Kolíně ve spolupráci s OS ČLK v Kolíně :
20.1.2010 – Seminář ARO – reg. číslo 21906
4. Přijata žádost MUDr. Richarda Knoblocha o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti
v anglickém jazyce.
5. Schváleno:
* Od února 2010 pozvánky na semináře pořádané SLČ ve spolupráci s OS ČLK Kolín
nezasílat v tištěné formě prostřednictvím pošty, ale pouze emailovou poštou. Lékaři byli
v loňském roce písemně osloveni, aby v případě zájmu o zasílání pozvánek uvedli svoji
elektronickou adresu na mail : kolin@clkcr.cz . Pozvánky na semináře rovněž zveřejňovat
na www.clk-kolin.cz.
6. Schválena neměnná platnost ustanovených pravidel úhrad členského příspěvků ze
dne 5.4.2006 :
a) vyhovět žádosti o prominutí úhrady členského příspěvku nepracujícím důchodcům
a lékařům bez vlastních příjmů
b) lékaři pracující na zkrácený prac. úvazek hradí členský příspěvek alikvotně snížený
ve vztahu k výši pracovního úvazku, avšak nejméně ve výši odvodu do centra

(Žádost o prominutí či snížení nutno doložit i s uvedením důvodu
a předložit do 31. ledna příslušného roku.)
Příští zasedání OS ČLK Kolín se koná 3. února 2010 v 15.00- zasedací místnost
Stav účtu v KB : 85.939,-Kč
Pokladna :
2.270,-Kč
Zapsal : Věra Chejnová

MUDr. Radan Zugar
předseda OS ČK v Kolíně

