Shromáždění členů Chlamydie o.s. 24.4.2010 – Olomouc
Dnešní průběh schůze se řídil stanovami a následujícím programem:
1/ Registrace, výběr členských příspěvků
2/ Přivítání členů, hostů
3/ Schválení programu schůze
4/ Souhrn aktivit o.s. za poslední rok
5/ Zpráva revizní komise
6/ Plán činnosti na další rok
7/ Usnesení členů
ad1)
Nejprve proběhla registrace účastníků a byli přivítáni hosté. Celkem bylo na schůzi
přítomno 21 osob: 17 aktivních členů, 2 přidružení členové a 2 hosté. Byli zvoleni
zapisovatelé: Ing. Z. K. a Mgr. O. Š., Ph.D.
ad2)
Bylo přítomno vedení sdružení:
MUDr. Drahomíra Polcarová – předsedkyně, Ing. Emil Bazala – 1. místopředseda a Ing. R.H.
- druhý místopředseda. Revizní komise: Ing. R.F. byla omluvena, revizní zprávu zaslala po
předsedkyni sdružení.
ad 3)

Členská schůze byla usnášeníschopná, program byl schválen bez připomínek.

ad 4) Předsedkyně sdružení MUDr. Polcarová seznámila účastníky s aktivitami sdružení v
roce 2009, které směřovaly k celkové osvětě ve společnosti formou přednášek, vystoupeními
v rozhlase i televizi za účelem zlepšení informovanosti o problematice chlamydiového
onemocnění u lékařské i nelékařské veřejnosti. Byly vyjmenovány konkrétní akce, které lze
nalézt i na našich stránkách www.chlamydieos.cz.
Byla předána účetní zpráva, kde členská schůze neshledala závad.
Celkové příjmy sdružení v roce 2009 činily 55.614,57 Kč, výdaje 23.273,00 Kč a v pokladně
zůstává 9.053,00 Kč. Sponzorský dar určený na pořádání lékařské konference ve výši
139.461,00 Kč se převádí do roku 2010.
ad 5) Byla přečtena revizní zpráva, která odsouhlasila revizi občanského sdružení
(revizorka Ing. R.F.).
ad 6) Byl ustaven plán činnosti na rok 2010 s cílem informovat lékaře, státní instituce –
PSP ČR, vládu, další instituce ve zdravotnictví, hygieně a ochraně zdraví, lékařské odborné
společnosti o závažnosti infekce, následcích nemoci pro jedince a celou společnost a
požadovat řešení situace. Dále je cílem provádět osvětové programy ve společnosti (školy,
TV, tisk) a preventivní programy ve zdravotnictví (informace pro všechny lékaře, vedení
statistik, propagační a informační materiály, vytvoření center léčby chlamýdiových infekcí).
Na závěr byl stanoven plán rozpočtu na rok 2010, který byl shromážděním bez připomínek
schválen.
Ad7) Usnesení členů:
členové sdružení:
- vzali na vědomí přednesená témata

- schválili zprávu sdružení ohledně činnosti za rok 2009 a odsouhlasili návrh činností na rok
2010
- schválili zprávu sdružení ohledně ekonomiky za rok 2009, včetně zprávy revizní, a
odsouhlasili návrh ek. rozvahy na další rok
- pověřili nadále zastupováním stávající představenstvo
Zpracovala zapisovatelka: Ing. Z. K.

24.4.2010

Poznámka:
Chlamydie o.s. neuvádí jména svých členů na webových stránkách v plném znění, pokud
nedali výslovný souhlas. Originál zápisu, včetně dalších dokladů je uložen v sídle sdružení.
MUDr. Polcarová D., předseda sdružení

