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ZÁPIS 

 

Ze  schůze výboru OO ČSV, z. s. Kladno, konané dne 11.9.2019 v prostorách NSEV, Brandýsek - Čabárna od 

17,00 hodin. 

 

P r o g r a m:  

1.  Zahájení           

2.  Organizační zajištění akce Hrr na mor 2019  předseda OO a předseda KKV 

3. Informace o jednání s výborem ZO Praha západ předseda OO 

4. Aktuální informace k projednání, diskuse 

5.  Plán práce 

6.  Diskuse, Závěr 

 

K bodu 1: 

 

Předseda přivítal členy výboru OO ČSV Kladno, K navrženému programu nebylo připomínek. 

 

Přítomni: J. Volek, R. Plecitý, D. Belušová, J. Linhart, M. Jungmanová, P. Jungman, M. Dragounová,    

V. Anděl 

Omluveni: J. Slánský 

Nepřítomen: M. Dlab 

 

K bodu 2: 

 

Př. Volek a Př. Belušová seznámili přítomné s aktuální situací kampaně Hrr na mor: ukončení akce 

 

 

K bodu 3: 

 

Př. Volek informoval přítomné o zahájení jednání s ZO Praha západ o sporných katastrech – viz dopis OO a 

sekretariátu ČSV. 

 

K bodu 4: 

 

1. Oběžník 

2. Zpracovat výkazy majetku 

3. Příprava na volby a XI. Sjezd ČSV v příštím roce. Podpora stávajícího předsedy svazu 

v nadcházejících volbách a zamezení tlakům na rozdělení svazu na Český a Moravský. 

4. Objednávky léčiv- Stav objednávek léčiv se nemění, př. Linhart bude požadovat včasné zaslání 

objednávek od ZO tak, aby bylo léčivo k dispozici v průběhu roku pro zajištění MVO. 

Změnou dotační politiky financování od roku 2019 (dotace na léčivo bude pouze 30%, nikoli 70% jako 

v minulých letech) se dá očekávat pokles zájmu o některé léčebné přípravky. Důvodem bude nárůst 

pořizovací ceny. Důvodem je vysoký nárůst ceny čerpané za léčiva v posledních letech, která pak 

snižuje prostor na dotaci dalších titulů.  

       Uvedené změny se týkají léčiv vyráběných a distribuovaných VÚVč Dol. 

5. Dokumentace- seznamy 

6. Zhodnocení diskuse ze dne 12.4.2019 

7. Webové stránky         
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K bodu 5: 

 

Projednání průběžného plnění plánu práce, vydaného na funkční období 2016-2020: 

 

 

Dále byly formou diskuze projednány následující body: 

 

1. Navýšení členského poplatku v souvislosti s výše uvedenými body a účelnost využití takto získaných 

prostředků od členů svazu. 

2. Funkcionáři-nové volební období 

3. Zřízení webových stránek OO ČSV Kladno 

4. Zajištění přednášek -1xměsíčně 

5. Dotaz na předsedu Revizní komise - vše v pořádku 

 

 

Závěrem př. Volek poděkoval za účast přítomným.  

 

 

 

 

 

 

Předseda OV ČSV Kladno     jednatel OV ČSV Kladno 

             Jiří Volek      Bc.Monika Dragounová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


