Zápis z členské schůze spolku Chlamydie z.s.
konané dne 6. 5. 2018, v Restauraci Hubert, Sklený kopec 1973, 753 01 Hranice
Členská schůze Chlamydie z.s. byla svolána dne 16. 4. 2018 na den 6.5.2018 paní
předsedkyní MUDr. Drahomírou Polcarovou dle podmínek stanovených ve stanovách a
zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.
Program členské schůze:
1/ Sepsání listiny přítomných
2/ Přivítání členů, hostů, počátek schůze
3/ Schválení programu schůze
4/ Souhrn aktivit za rok 2017
5/ Zpráva účetní za rok 2017
6/ Zpráva o jednání a usnesení představenstva Chlamydie z.s. dne 6.5.2018
7/ Projednání zániku spolku s likvidací
8/ Nový název spolku
9/ Sdělení výsledku o volbě likvidátora
10/Diskuze k tématu zániku spolku Chlamydie z.s., Usnesení členské schůze
11/Závěr schůze
Ad 1) Sepsání listiny přítomných:
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali
do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří přílohu
tohoto zápisu.
V den konání členské schůze měl spolek celkem:
aktivních členů:
6 ( slovy šest )
přidružených členů: 43 ( slovy čtyřicettři )
čestných členů:
0 (slovy nikdo)
Schůze se zúčastnilo:
aktivních členů:
3 (slovy tři)
přidružených členů:
1 (slovy jeden)
hosté:
0 (žádný )
Odevzdaných plných mocí na schůzi:
aktivních členů :
0 ( žádná )
přidružených členů:
0 ( žádná )
Ad 2) Přivítání členů, hostů, počátek schůze:
Přítomné přivítala a schůzi vede dle stanov předseda MUDr. Polcarová Drahomíra.
Volba sčítače hlasů, zapisovatele :
Sčítačem hlasů byl/a zvolen/a : Ing. Bazala Emil
Zapisovatelem byl/a zvolen/a : Ing. Mgr. Rolincová Hana
Ad 3) Schválení programu schůze:
Program schůze byl schválen dle stanov počtem aktivních členů: 3 (slovy tří )

Ad 4) Souhrn aktivit za rok 2017:
Ing. Bazala- odpovídá dotazy občanů, dopracovává článek o chlamydiových infekcích (tento
bude přeložen i do jazyka anglického v roce 2018 panem Š. a bude uveřejněn na webových
stránkách).
MUDr. Polcarová- se setkala opakovaně s p. D. k řešení chlamydiové problematiky,
(předpokládána s ním je spolupráce za spolek i v roce 2018). Přístup infekční společnosti
stran péče o pacienty se během 10 let nezměnil (zažila např. negativní zkušenost z FNO,
kdy jasně indikovaný pacient není pozván ke kontrole do chlamydiové poradny)- a tudíž
se tématu následně nevěnuje ani ČLS JEP v dalších odbornostech, zákonodárci.. Píší a
volají jí průběžně během roku nadále nespokojení pacienti a dělí se o své negativní
zkušenosti s přezíráním tématiky a neinformovanosti infekčních lékařů a následně jiných
odborností, podává informace. Získává informace ohledně GDPR a jeho dopadu do
činnosti, ekonomiky spolku.
Ad 5) Zpráva účetní za rok 2017:
Příjmy Chlamydie z.s. se v roce 2017 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
1080,00Kč
- úroky z bankovního účtu
2,00 Kč
Celkem příjmy Chlamydie z.s. roce 2017
1082,00Kč
Výdaje Chlamydie z.s. se v roce 2017 skládaly z následujících položek:
- kancelářské potřeby, PC RAM
579,00 Kč
- pošta
0,00 Kč
- poplatky banka
14,00 Kč
- webhosting, doména, webové stránky
1838,00 Kč
- účetnictví, daň ze mzdy
700,00Kč
- telefonní poplatky
200,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje Chlamydie z.s. v roce 2017: 3331,00 Kč
Účetnictví zhotovila: p. Vilšerová
Resumé:
K 31.12.2016 bylo na účtu Poštovní spořitelny Chlamydie z.s. v Ostravě
26.834,45Kč, v pokladně 4.337,00Kč- celkem je k disposici zůstatek 31.171,45Kč
K 31.12.2017 bylo na účtu Poštovní spořitelny Chlamydie z.s. v Ostravě
24.464,45Kč, v pokladně 4.458,00Kč- celkem je k disposici zůstatek 28.922,45Kč
Rok 2017 v hospodaření Chlamydie z.s. vykazuje záporný výsledek. Výdaje byly
větší než příjmy.
Všechny výdajové položky souvisely s účelem, pro který byl Chlamydie z.s.
založen.
Ad 6) Zpráva o jednání a usnesení představenstva Chlamydie z.s .dne 6.5.2018:

Zápis z jednání představenstva spolku Chlamydie z.s.
konané dne 6. 5. 2018, v Restauraci Hubert, Sklený kopec 1973, 753 01 Hranice
Představenstvo bylo svoláno dne 10. 4. 2018 paní MUDr. Drahomírou Polcarovou dle
podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině
přítomných.
Program:
1. Sepsání listiny přítomných
2. Diskuze na téma zánik spolku s likvidací
3. Volba likvidátora spolku
4. Diskuze, Usnesení představenstva, Závěr
Ad 1) Sepsání listiny přítomných
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství v představenstvu, se
zapsali do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří
přílohu tohoto zápisu. Představenstvo má tři členy.
Ad 2) Diskuse na téma zániku spolku s likvidací
Předsedkyně vede schůzi, přednesla přítomným informace na téma zánik spolku
s likvidací.
Poukázala na trvající trestuhodný nezájem a až cílené potlačování problematiky
zodpovědných toto téma řešit- situace se prakticky za 10 let naší práce nezměnila: lidé
jsou nadále dehonestování a není v ČR nikdo, kdo by se pacientům komplexně věnoval a
téma by bylo uznáno kritickým. Problematiku potlačují prvotně infekcionisté, od čehož se
následně odvíjí pohodlný nezájem dalších odborností, byť chronická chlamydiosa svými
komplikacemi následně prosakuje celou medicínou. Stále nejsou ČLS JEP brány v potaz
nejnovější poznatky vědy a MZd tak nemusí reagovat. S ohledem k udržení pravdivých
informací stran chlamydiové infekce, poznatků z vědeckého světa ve veřejném prostoru,
je doporučen návrh k převedení bezplatně domény, webhostingu www.chlamydiezs.cz na
MUDr. Polcarovou Drahomíru.
Bylo probráno téma GDPR- nejsme schopni finančně najímat si společnosti k ochraně dat,
nechceme jim navíc předávat informace o členech, vystavujeme se např. i výraznému
finančnímu postihu- mj. i proto navrhuje předsedkyně ukončit činnost Chlamydie z.s. na
dnešní členské schůzi. Členové představenstva doporučili v případě zániku spolku s
likvidací likvidátorovi převést likvidační zůstatek na některou z organizací, které pracují
pro blaho nemocných- spolek pacientský, výzkum, organizaci poskytující péči zdravotně
hendikepovaným, nemocným - např. na Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00
Ostrava-Vítkovice- pro Hospic sv. Lukáše, Charvátská 785/8 , 700 30 OstravaVýškovice.
Předsedkyně navrhla, aby na členské schůzi byla oceněna práce každého člena
představenstva za odvedené tisíce hodin bezplatné práce po dobu 10 let trvání spolku, a to
takto: předsedkyni a prvému místopředsedovi navrhuje každému částku 2.500,00Kč před
zdaněním, druhé místopředsedkyni pak částku 1.500,00Kč před zdaněním.
Proběhla debata a hlasování členů představenstva o tomto bodě č.2 a představenstvo
souhlasí se schválením návrhů předsedkyně a postoupením jich členské schůzi:
MUDr. Drahomíra Polcarová : souhlasí
Ing. Emil Bazala
: souhlasí

Ing. Mgr. Hana Rolincová
: souhlasí
Blíže bude na toto téma jednat členská schůze, která se koná po skončení zasedání
představenstva.
Ad 3) Volba likvidátora spolku
Z důvodu případného rozhodnutí členské schůze o zániku spolku a o vstupu spolku do
likvidace proběhla volba likvidátora spolku, kterého dle stanov volí představenstvo
spolku.
Likvidátorkou spolku byla zvolena paní MUDr. Drahomíra Polcarová. Pokud bude
členskou schůzí rozhodnuto o zániku spolku s likvidací, paní MUDr. Drahomíra
Polcarová provede likvidační proces spolku.
počet hlasujících PRO :
3 (slovy tři )
MUDr. Drahomíra Polcarová : souhlasí
Ing. Emil Bazala
: souhlasí
Ing. Mgr. Hana Rolincová
: souhlasí
počet hlasujících PROTI :
0 (slovy nikdo )
Ad 4) Diskuse:
Představenstvo děkuje paní R. F. - bývalé revizorce spolku, panu K., ojedinělým lékařům,
kteří nás podpořili během naší činnosti, děkuje za spolupráci neziskovým organizacím,
pohybujícím se v našem segmentu problematiky, sponzorům, médiím. Předsedkyně i
představenstvo lituje, že masy lidí, které nás kontaktovaly a žádaly o pomoc v průběhu
trvání spolku, se nestaly členy spolku a nepodpořily nás alespoň tímto v našich aktivitách
- výsledek činnosti díky masovému tlaku mohl být možná diametrálně rozdílný. Takto se
nám podařilo pouze kvalitně informovat lékaře, kteří projevili zájem, ale nedokázali jsme
již přinutit zodpovědné na všech úrovních k podniknutí aktivních kroků k nápravě stavu.
Usnesení představenstva:
Představenstvo bude dnes informovat na členské schůzi o všech bodech svého jednání,
včetně hlasování a přednese svá doporučení pro členskou schůzi. V případě rozhodnutí
členské schůze o zániku spolku s likvidací vstoupí v platnost uvedená proběhlá volba
likvidátorky a rozhodnutí o naložení s likvidačním zůstatkem.
Závěr:
Předsedkyně poděkovala představenstvu za obětavou sisyfovskou práci a zasedání
představenstva bylo ukončeno.

V Hranicích dne 6.5.2018
……………………………..
MUDr. Polcarová Drahomíra
předseda Chlamydie z.s.
………………………………
Ing. Bazala Emil
první místopředseda Chlamydie z.s.

……………………………………

Ing. Mgr. Hana Rolincová
druhý místopředseda Chlamydie z.s.

Ad 7) Projednání zániku spolku s likvidací:
Předsedkyně přednesla členské schůzi návrh na zrušení spolku Chlamydie z.s. s likvidací.
Proběhla diskuse k tématu zrušení spolku a hlasování takto :
počet hlasujících PRO zrušení spolku:
3 ( slovy tři )
počet hlasujících PROTI zrušení spolku : 0 ( slovy nikdo )
Ad 8) Nový název spolku:
Z důvodu vstupu spolku do likvidace byl níže popsaným platným hlasováním schválen
nový název: Chlamydie z.s., v likvidaci :
počet hlasujících PRO:
3 (slovy tři )
počet hlasujících PROTI:
0 (slovy nikdo)
Ad 9) Sdělení výsledku o volbě likvidátora :
Z důvodu výsledku hlasování členů spolku pro zánik spolku s likvidací přednesli členové
představenstva spolku výsledek volby likvidátora. Likvidátorkou byla zvolena členy
představenstva paní MUDr. Drahomíra Polcarová, která provede celý likvidační proces.
Ad 10) Diskuse k tématu zániku spolku Chlamydie z.s. , Usnesení členské schůze
a) Proběhla diskuse, která projednala a schválila zprávu za rok 2017 včetně hospodaření
za rok 2017:
Pro schválení zprávy: 3 členové
Proti schválení zprávy: 0 (nikdo)
b) Proběhlo hlasování o navržených odměnách představenstvem zvláště aktivním členům:
souhlasí s návrhem:
3 členové
nesouhlasí s návrhem: 0 (nikdo)
c) Proběhlo hlasování o převedení bezplatně domény, webhostingu www.chlamydiezs.cz
MUDr. Polcarovou Drahomírou po likvidaci:
souhlasí s návrhem:
3 členové
nesouhlasí s návrhem: 0 (nikdo)
d) Předsedkyní byly předneseny informace o pravděpodobných příjmech Chlamydie z.s.
v roce 2018: úroky z bankovního účtu : 1,40Kč
e) Předsedkyní byly předneseny informace o pravděpodobných výdajích Chlamydie z.s. ,
předpokládané náklady v průběhu likvidace v roce 2018 :
práce (překlad čl. do JA p.Š.- dohoda o provedení práce)
1020,00 Kč
srážková daň p. Š.
správa sevis. služeb na doméně-p. Petráš r. 2017

180,00 Kč
1200,00 Kč

Web Active 24: bal.start, doména

638,00 Kč

dobití mobilu

200,00 Kč

Fin.úřad Poruba (ověřená kopie účetnictví za r. 2017)

535,00 Kč

kancel. papír, náplň tiskárny

929,00 Kč

účetnictví, likvidace účetnictví

1000,00Kč

vedení účtu banka

24,00Kč

interní bankovní komunikace

36,00Kč

jiné možné poplatky bance

250,00Kč

odměny za zásluhy členům

5.525,00Kč

 srážková daň za odměny

975,00Kč

administrace likvidace(Ing R. Blažek-Crea Advisory)

4980,00Kč

zveřejnění v obch. věstníku( Economia a.s.)

2178,00Kč

jiné ev. platby spojené s likvidací (Fú , ověření listin aj.)

1000,00Kč

správa sevis. služeb na doméně- p. Petráš r. 2018

1200,00Kč

poštovné

800,00Kč

Celkem:

22.670,00Kč

Pravděpodobné výdaje Chlamydie z.s. a náklady spojené s likvidací v roce 2018 mohou
činit předběžně: 22.670,00Kč . Likvidační zůstatek bude upřesněn likvidátorem a bude s ním
naloženo dle doporučení představenstva (přibližně ke konci 4/2018 činí asi 1.200,00Kč,
spolek užíval roky, nyní již hodnotně odepsaný majetek: mobil Nokia 101, částečně pak
funkční Samsung Color Laser MFP CLX 3175, Netbook Samsung s kartou Product kay
Office 2010 Microsoft s nabíječkou, šnůrou).
f) Členové spolku prohlašují, že se na základě vlastního rozhodnutí zříkají členství ve spolku.
Po ukončení členské schůze zastupuje spolek navenek pouze likvidátorka a další členové
spolku již nejsou.
Rozhodnutí o ukončení členství členů je potvrzeno vyplněným písemným formulářem o
odstoupení, který byl předán předsedajícímu schůze. Formuláře budou přílohou tohoto zápisu
členské schůze.
Členové spolku prohlašují, že si nejsou vědomi žádných závazků či nevyrovnaných
pohledávek spolku vůči právnickým a fyzickým osobám, státním institucím či subjektům
státní správy. Členové spolku nemají vůči spolku a statutárnímu zástupci žádné finanční a jiné
nároky.
Podáním návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku byla pověřena
zvolená likvidátorka paní MUDr. Drahomíra Polcarová.
Usnesení členské schůze:
Členská schůze spolku Chlamydie z.s. proběhla dle stanov, všechna hlasování byla platná.
Členská schůze schválila zprávu o aktivitách, hospodaření v roce 2017 a předpokládaném
hospodaření v roce 2018. Členská schůze byla předsedkyní seznámena s celým jednáním
představenstva - podpořila a schválila plně jeho diskuse, volby a usnesení ve všech
bodech. Členská schůze souhlasí s doporučenou finanční odměnou navržených členů,
jakožto oceněním jejich desetileté práce. Členská schůze souhlasí také s bezplatným
převzetím domény a webhostingu www.chlamydiezs.cz MUDr. Polcarovou Drahomírou.
Členská schůze souhlasí se zánikem spolku s likvidací, členská schůze souhlasí s novým
názvem: Chlamydie z.s., v likvidaci. Členská schůze bere na vědomí ustavení MUDr.
Polcarové Drahomíry likvidátorem. Členská schůze schválila tuto zprávu a děkuje všem,
kteří s námi spolupracovali v uplynulých letech.

Ad 11) Členská schůze byla ukončena

V Hranicích dne 6. 5. 2018

………………………………..
MUDr. Drahomíra Polcarová
Svolavatelka, předseda Chlamydie z.s.

…………………………………………
Ing. Mgr. Rolincová Hana
Zapisovatelka

Pro web: Jména jsou uveřejněna se souhlasem podepisujících na schůzi, jinak dle ÚOOÚ jména nezveřejňujeme.

