
 

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK v Kolín ě 
ze dne 2. února 2011 

Přítomni:  
    MUDr. Radan Zugar, MUDr. Dušan Beran, MUDr. Petr Chudomel, MUDr. Petr Seifert, 
    MUDr. Pavel Hoffmann, MUDr. Ladislav Bečvář, MUDr. Lukáš Wagenknecht,  
    MUDr. Pavla Vančurová, MUDr. Zdeněk Topinka, MUDr. Vladimír Čermák,                    
    předsedkyně RK OS ČLK v Kolíně:  MUDr. Pavlína Červenková 
Omluveni:  MUDr. Hana Zinková 
 
1. Kontrola zápisu ze dne 5. ledna 2011. 
 
2. Schválena platnost pravidel úhrad členského příspěvku:  
     a)  vyhovět žádosti o prominutí úhrady členského příspěvku nepracujícím lékařům a 
lékařům bez vlastních příjmů 
     b) lékaři – důchodci pracující na zkrácený prac. úvazek hradí členský příspěvek alikvotně 
snížený ve vztahu k výši úvazku, avšak nejméně ve výši odvodu do centra 
 
3. Schváleno vystavení Diplomů celoživotního vzdělávání: 
      * MUDr.Jiřímu Försterovi  s platností od   6.1.2011 do  5.1. 2016 
      * MUDr. Janě Forstové               s platností od 14.1.2011 do 13.1.2016 
      * MUDr. Ivaně Řehákové           s platností od   2.2.2011 do   1.2.2016 
 
4. Schváleno pořádání seminářů 
       * pořadatel SLČ v Kolíně ve spolupráci s OS ČLK Kolín 
                   16.2.2011 - OSTEOPORÓZA 
    s umožněním prezentace komerčního subjektu Merk Serona,s.r.o. 
(Merck Serono uhradil dne 26.1. v OS ČLK Kolín za umožnění prezentace částku 1.800,-Kč)  
 
      * pořadatel OS ČLK v Kolíně 
                    16.2.2011 – KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA 
    bez umožnění prezentace komerčního subjektu 
      
 
5. Schválena žádost o proplacení cestovního příkazu a náhradu za ztrátu času (NZČ): 
      * MUDr. Radanu Zugarovi ve výši 1.882,-Kč 
( dne 18.1.2011 se zúčastnil konference v Senátu-téma:“Aktuální situace v českém zdravot.“) 
     
6. Představenstvo přijalo: 
      * 8 ,,oznámení“ o čerpání mateřských nebo rodičovských dovolených: 
MUDr. : Petry Vepřkové, Ivany Hájkové,Elišky Kopelentové, Jany Laštovičkové, Michaely 
Málkové, Lucie Brzobohaté, Hany Vaňkové, Tatiany Mikhaliné 
 - od členského příspěvku na rok 2011 osvobozeny.  
 
       * 1 žádost o prominutí členského příspěvku- nepracující invalidní důchodce 
MUDr.Olgy Borešové 
           - od členského příspěvku na rok 2011 osvobozena 
 
 



 
7. Doporučena licence ke schválení: 
       * MUDR. Ivaně Řehákové   ( k výkonu soukromé lékařské praxi, pro výkon funkce  
                                                       lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odb. zástupce a 
                                                       pro poskytování poradenských služeb v oboru: 
                                                       praktický lékař pro dospělé    
 
8. Přijato rozhodnutí KÚ Středočeského kraje z odboru zdravotnictví: 
       * o zrušení registrace NZZ : provozovatel MUDr. Pavel Hoffmann ( od 8.10.2004 ); 
ambul.péče v rozsahu oboru chirurgie včetně provádění jednodušších chirurgických výkonů 
v oblasti nedutinové chir. nevyžadující intenzívní pooperační péči v modelu  tzv. jednodenní 
chir; místo provozování: 1. kolínské sanatorium,V Břízách 478,280 02 Kolín 2. Konkrétně: 
S ohledem na splnění podmínek stanovené v § 13 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb. se ruší ke 
dni 31.3.2011. 
 
9. Přijato prohlášení představenstva OS ČLK v Kolíně k celostátní akci ,,Děkujeme, 
odcházíme!“ 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání OS ČLK v Kolíně se koná 2. března 2011 v 15hod. 
 

Stav účtu: 50.011,-Kč 
Pokladna:   1.322,-Kč 
 
Zapsala: Věra Chejnová                                                            MUDr. Radan Zugar 
                                                                                            předseda OS ČLK v Kolíně 


