ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OS ČLK BLANSKO
k 31.12. 2012
VÝNOSY:
-

členské příspěvky na rok 2012
úroky z b.ú.
registrované akce a prezentace

Celkem

426 555,377,13 750,440 682,-

NÁKLADY:
-

-

provozní náklady
(telefony, nájemné, poštovné, kancelářské potřeby,
náklady na reprezentaci, služby, ubytování delegátů…)
osobní náklady
(mzdové, zdrav. a soc. pojištění, náhrada za ztrátu času)
cestovné
ostatní (bankovní poplatky, opravné položky)
nákup hmotného majetku
Příspěvek ples

Celkem

113 981,269
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290,331,752,124,000,-

420 478,-

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 31. 12. 2012
-

pokladna
běžný účet
závazky

19 861,226 002,
11 491,-

NÁVRH ROZPOČTU OS ČLK BLANSKO
na rok 2013
VÝNOSY
-

členské příspěvky na rok 2013
ostatní (vzdělávací akce , úroky z b.ú. …)

Celkem

430 000,15 000,445 000,-

NÁKLADY
- náklady na atestační příspěvky, vzdělávání
5 000,- mzdové náklady, náhrady za ztrátu času, DPP
210 000,- zdravotní pojištění, sociální pojištění
66 000,- cestovné
23 000,- provozní náklady ( telefon, nájemné, poštovné, služby, materiál) 118 000,- nákup hmotného majetku
7 000,- rozpočtová rezerva
1 000,- bankovní poplatky
5 000,- příspěvek ples
10 000,Celkem

445 000,-

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK BLANSKO
ZA ROK 2012
Představenstvo OS ČLK Blansko pracovalo v roce 2012 v tomto složení:
prim. MUDr. Jan Machač – předseda
prim. MUDr. Kateřina Ningerová – licenční komise
MUDr. Ivo Procházka – licenční komise
MUDr. Petr Hlavinka – hospodář
MUDr. Michael Šafránek – komise pro vzdělávání
MUDr. Drahoslava Královcová
MUDr. Dagmar Horáčková – revizní komise
MUDr. Ludmila Břoušková
MUDr. Libor Ivánek
MUDr. Bedřich Kala

Prim. MUDr. Jan Machač a MUDr. Ivo Procházka se účastnili zasedání krajské rady a pravidelných
celostátních porad předsedů OS.
Představenstvo zajišťovalo činnost okresního sdružení ČLK. Zabývalo se aktuálními otázkami a
problémy lékařské praxe a rozvojem léčebné péče ve zdravotnických zařízení v okrese Blansko.
Pověření členové představenstva se zúčastnili 5 výběrových řízení na zdravotnická zařízení na území
okresu Blansko vyhlašovaných krajským úřadem JmK odborem zdravotnictví.
V uplynulém období představenstvo přijalo 8 nových členů - lékařů absolventů. Na základě
posouzení licenční komise a v souladu s platnými předpisy Licenčního řádu ČLK doporučilo vydat 7
licencí k výkonu samostatné lékařské praxe, popř. k výkonu funkce vedoucího lékaře. Bylo
vystaveno 22 oprávnění k předpisu.
Představenstvo garantovalo odborné vzdělávání lékařů a akreditovalo 14 odborných vzdělávacích
akcí pořádaných na okrese.
.

ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE A ČESTNÉ RADY

OKRESNÍHO SDRUŽENÍ
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY BLANSKO
ZA rok 2012
Složení revizní komise OS:

MUDr. Dagmar Horáčková
MUDr. Miloš Brückner
MUDr. Marian Mičko
MUDr. Dušan Tenora
MUDr. Stanislav Krejsta

Svoji činnost zahájila revizní komise pod vedením předsedkyně MUDr. Dagmar Horáčkové.
V uplynulém období přijala revizní komise k dalšímu šetření 3 stížnosti .Dvě stížnosti byly uzavřeny
s návrhem nezahajovat disciplinární řízení - obvinění lékaři jsou nevinni.
Při třetí stížnosti dospěla revizní komise k závěru , že nedošlo k medicínskému pochybení a obvinění
nebylo prokázáno. Proti tomuto rozhodnutí byla podána námitka k Čestné radě ČLK a šetření stále
probíhá.
V uplynulém období nemusela revizní komise pozastavit žádné rozhodnutí představenstva.
Revizní komisi byl předložen výsledek hospodaření OS ČLK Blansko a je uveden jako příloha –
Zpráva o hospodaření OS.

Složení čestné rady OS:

prim. MUDr. Bedřich Kala
MUDr. Vladimír Navrátil
MUDr. Ludmila Juránková
MUDr. Dagmar Vymazalová
prim. MUDr. Milan Kala

Za uplynulé období neobdržela Čestná rada žádný návrh na zahájení disciplinárního řízení.
Předseda čestné rady a předsedkyně revizní komise se pravidelně účastní zasedání představenstva
OS ČLK.

