ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI C-M-T
konané dne 16.3.2006
Místo konání:
Datum konání:

velká posluchárna č. 1 Rehabilitační kliniky, Fakultní nemocnice Motol,
V Úvalu 84, Praha 5
čtvrtek 16.března 2006

1) Valnou hromadu Společnosti C-M-T zahájil předseda společnosti pan Josef Zajíc s tím, že byly
dodrženy podmínky pro svolání valné hromady určené stanovami společnosti.
Byl přednesen program valné hromady, který byl předem zaslán každému členu Společnosti CM-T (Program valné hromady - příloha č. 1)
2) Valné hromady se zúčastnilo 27 členů Společnosti C-M-T, na základě plné moci bylo
disponováno s 21 hlasy, což dohromady tvořilo 26,97 % ze všech 178 členů Společnosti C-M-T
(Prezenční listina - příloha č. 2) => Valná hromada byla usnášeníschopná, protože byla splněna
podmínka minimální účasti 25% všech členů.

3) Podle druhého bodu programu seznámil pan Roman Folvarský všechny zúčastněné s obsahem
jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (Jednací a hlasovací řád - příloha č. 3).
Jednací a hlasovací řád byl schválen 100 % hlasů
pro
48
proti
0
zdržel se
0

4) Valné hromadě bylo navrženo následující složení orgánů valné hromady:
- předseda valné hromady:
Josef Zajíc
- zapisovatel:
Renáta Prachařová
- ověřovatel zápisu:
Ivana Jandová
- osoba pověřená sčítáním hlasů
Rostislav Klouzal
Sválení složení orgánů valné hromady - 100% hlasů
pro
48
proti
0
zdržel se
0

5) Dále proběhlo přednesení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2005 paní
Ivanou Jandovou. (Výroční zpráva a účetní závěrka hospodaření Společnosti C-M-T za rok 2005 příloha č.4)
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2005 byla schválena 100 % hlasů.
pro
48
proti
0
zdržel se
0
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6) Valná hromada byla panem Romanem Folvarským seznámena se zprávou revizní komise
(Zpráva revizní komise - příloha č. 5), která byla také schválena 100 % hlasů.
pro
48
proti
0
zdržel se
0

7) Přistoupilo se k projednávání nového složení členů výboru a revizní komise Společnosti C-M-T.
Bylo navrženo zúžit výbor společnosti ze stávajících 11 členů na 9 následujících členů:
prim. MUDr. Ondřej Horáček
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
Výbor Společnosti C-M-T byl schválen 95,83 % hlasů
pro
46
proti
0
zdržel se
2
Dále proběhl návrh na složení revizní komise:
Bohuslava Sokolová
Marie Jonášová
Irena Stroková
Revizní komise Společnosti C-M-T byla schválena 100 % hlasů
pro
48
proti
0
zdržel se
0

8) Dalším bodem valné hromady bylo schválení výše členských příspěvků na rok 2006.
Členský příspěvek na rok 2006 byl navržen ve výši 250,- Kč a v této výši byl také schválen 100 %
hlasů.
pro
48
proti
0
zdržel se
0

9) Valná hromada byla dále seznámena s činností Společnosti C-M-T za rok 2005 (pan Josef
Zajíc), kde byly shrnuty aktivity společnosti v průběhu uplynulého roku a zároveň byl představen
plán činností pro rok 2006.
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8) Valné hromadě byl předložen k projednání návrh týkající se problematiky evidence členů
Společnosti C-M-T. Po přednesení materiálu o evidenci členů (pan Roman Folvarský) proběhla
diskuse k návrhu.
Návrh nebyl schválen
pro
0
proti
48
zdržel se
0
9) Na závěr valné hromady proběhlo shrnutí jejího průběhu pane Josefem Zajícem, který poděkoval
přítomným za pozornost a aktivní účast a tímto valnou hromadu ukončil.

V Praze dne 16.3.2006

..............................
Renáta Prachařová
zapisovatelka valné hromady

..............................
Ivana Jandová
ověřovatelka zápisu z valné hromady

..............................
Josef Zajíc
předseda valné hromady

Přílohy:
1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Prezenční listina valné hromady Společnosti C-M-T konané dne 16.3.2006
( k nahlédnutí na adrese sídla společnosti )
3. Jednací a hlasovací řád valné hromady
4. Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2005
5. Zpráva revizní komise
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