Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T- z 8. února 2007
konané ve velké posluchárně č. 1 (klinika rehabilitace, uzel D, patro –1)
v areálu fakultní nemocnice Motol

1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil v 16:30 hod předseda valné hromady Mgr. Michal Šimůnek.
Valné hromady se zúčastnilo 65 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno
32 hlasujících a na základě plné moci bylo 33 platných hlasů.
K 31.12.2006 měla Společnost C-M-T 208 registrovaných členů. Aby byla valná hromada
usnášeníschopná je potřeba 25% členů, tj. 53 osob. Tímto byla valná hromada prohlášená za
usnášeníschopnou.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele
a ověřovatele zápisu.
Předseda dal hlasovat o schválení hlasovacího řádu.
pro
63
proti
0
zdrželi se 2
Hlasovací řád byl schválen.
Předsedou valné hromady byl navržen Mgr. Michal Šimůnek
Zapisovatelem Jana Viktorová
Ověřovatelem zápisu PaedDr. Jitka Molitorisová
Volební komise byla navržena ve složení p. Rostislav Klouzal a p. Fišer
Volba byla schválena.
Mgr. Michal Šimůnek dal hlasovat o schválení programu.
pro
64
proti
0
zdržel se 1
Program valné hromady byl schválen.
3. Informace o činnosti společnosti v roce 2006
Předseda Společnosti Ing. Josef Zajíc zhodnotil práci Společnosti v roce 2006. Informoval o
činnosti Společnosti, o víkendovém semináři v Jánských Lázních, rekondičním pobytu ve
Velkých Losinách, o účasti na neurologických kongresech v Brně, Jánských Lázních,
v Košicích, o získaných dotacích z Ministerstva zdravotnictví ČR a z Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR, o zvýšení členské základy, o vydávání bulletinu, o získávání průkazů
ZTP, změnách v indikačním seznamu, které budou platné od 1. ledna 2008. Připomněl
sponzorské dary, které Společnost obdržela v roce 2006 od Severočeských dolů, od Staveb
silnic a železnic, od obce Závada a od pana Hampla, člena Společnosti C-M-T. Na závěr
poděkoval členům výboru a některým členům Společnosti za jejich práci.
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4. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky hospodaření za rok 2006, schválení
zprávy revizní komise
Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka paní Ivana Jandová. ( Příloha č. 1 )
Zprávu revizní komise přednesla paní Bohuslava Sokolová. (Příloha č. 2 )
Hlasování o zprávě o hospodaření za rok 2006.
pro
64
proti
0
zdržel se 1
Zpráva o hospodaření byla schválena..
Hlasování o revizní zprávě.
pro
65
proti
0
zdržel se 0
Revizní zpráva byla schválena.

5. Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
Výbor Společnosti:
prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
Ivana Jandová
Blanka Klouzalová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
PaedDr. Jitka Molitorisová
Ing. Renáta Prachařová
MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Ing. Josef Zajíc
Mandát je na 2 roky.
Ing. Renáta Prachařová požádala o uvolnění z výboru Společnosti.
Do výboru byla navržena paní Bohuslava Sokolová a Ing. Roman Folvarský.
Ing. Roman Folvarský navrhoval veřejné hlasování.
O veřejném hlasování se hlasovalo,
pro
7
proti
19
zdrželi se 3
Návrh na veřejné hlasování nebyl přijat. Tímto probíhala tajná volba.
Hlasování o novém členu výboru:
Bylo odevzdáno 61 platných hlasů z 65 možných. 1 hlas byl neplatný.
paní Bohuslava Sokolová získala v tajném hlasování 44 hlasů
Ing. Roman Folvarský 16 hlasů
Novým členem výboru byla zvolena paní Bohuslava Sokolová.
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Ing. Roman Folvarský navrhl rozšířit výbor Společnosti z 9 na 11 členů.
O návrhu se dalo hlasovat:
pro
6
proti
13
zdrželo se 11
Návrh o rozšíření výboru nebyl přijat.
Do revizní komise byl navržen Ing. Roman Folvarský. Protikandidát nebyl žádný.
pro
27
proti
0
zdrželo se 0
Členem revizní komise byl zvolen Ing. Roman Folvarský.
Lubomír Můr vznesl dotaz na Ing. Romana Folvarského ohledně krajských center.
Proběhla diskuse ohledně jejich financování.

6. Schválení výše členských příspěvků na rok 2007
Informoval Ing. Josef Zajíc.
Proběhlo hlasování o zachování členského příspěvku ve výši 250,-- Kč za rok.
pro
27
proti
0
zdrželo se 0
Členský příspěvek ve výši 250,-- Kč za rok byl schválen.
Valná hromada doporučuje členům Společnosti, aby uhradili příspěvky do konce dubna 2007.

7. Plán a úkoly činnosti společnosti na rok 2007
Přednesl Ing. Josef Zajíc a As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
• Víkendový pobyt v Klimkovicích, případně ve Velkých Losinách
• Týdenní rekondiční pobyt ve Velkých Losinách
• Společnost se stává poskytovatelem sociální služby
• Dvouletá studie vlivu kyseliny askorbové na C-M-T 1A pacienty
8. Diskuse
Paní Blanka Klouzalová poděkovala prim. MUDr. Ondřeji Horáčkovi Ph.D. za přístup
k členům společnosti na rehabilitačním oddělení FN Motol.

9. Závěr
Valnou hromadu ukončil Ing. Josef Zajíc.
V Praze, dne 22. února 2007
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……………………………..

…………………………

Jana Viktorová
zapisovatelka valné hromady

PaedDr. Jitka Molitorisová
ověřovatelka valné hromady

……………………………
Mgr.Michal Šimůnek
předseda valné hromady

Přílohy:
1. Výroční zpráva a účetní uzávěrka hospodaření za rok 2006
2. Zpráva revizní komise
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