ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o. s.
Malého 282/3
CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín
předsednictvo

Z Á P I S
ze schůze č. 1/2014 Předsednictva ČSAP konané dne 30. 1. 2013 od 16:00 hod v DS

Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Schválení programu schůze
Doplnění stavu předsednictva
Žádost ŘDS o ukončení pracovního poměru
Předvolání k jednání před soudem ve věci žaloby V. O.
Náhrada škody v projektu OPVK
Náhrady škody ztraceného laptopu
Náplň práce tajemníka ČSAP a osobní cíle pro I-VI/2014
Cíle sdružení pro 2014
Termín členské schůze a změna stanov
Nejbližší aktivity ČSAP
Příspěvky členů ČSAP na FB
Další body programu dle potřeby

Přítomni:
Další přítomní:
(pouze na část jednání)

R. Hejzák, D. Jilich, M. Blanck, J. Szabó
M. Barčáková, P. Mach

Zahájil R. Hejzák v 16:00
1) Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy.
2) Volba nového člena předsednictva za MUDr. Procházku
a) Návrh M. Blancka a J. Szabó: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 0
b) Návrh R. Hejzáka: JUDr. Jakub Tomšej

hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 3
5. členem předsednictva byl kooptován prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

3) MUDr. Jilich rezignoval s platností od 1. 2. 2014 na své členství v předsednictvu ČSAP z osobních důvodů.
4) Ukončení pracovního poměru s ředitelkou na její žádost
Žádný z členů nenamítá ukončení pracovního poměru. Ukončení a předání agendy bude
7. 2. 2014.
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5) Řešení doby bez ředitele
a) Návrh J. Szabó: rozdělit činnost na ekonomiku a fundraising jedné osobě a řízení provozních a dalších činností v druhé osobě, tedy bez pozice ředitele Domu světla.
b) Robert Hejzák navrhuje okamžitý nábor ředitele s okamžitým vypsání VŘ, které bude případně později zrušeno.

Předsednictvo rozhodlo jednat o této věci na příštím, mimořádném jednání předsednictva, zřejmě v úterý 4. 2., pokud by se jednání předsednictva v této době neuskutečnilo, bude zahájeno výběrového řízení, které by bylo případně později zrušeno, pokud se předsednictvo rozhodne funkci ředitele DS neobsazovat, viz výše.
ŘDS seznámila předsednictvo s aktuálním stavem DS, zejména s vypořádáním dotací na rok 2013.
6) OPVK

J. Szabó informoval o současném stavu uzavřeného projektu OPVK, stav účtu OPVK,
aktuální výše stanovených pokut za porušení rozpočtové kázně a další pochybení.
Probíhá kontrola finančního úřadu na porušení rozpočtové kázně a na porušení pravidel čerpání dovolené.
R. Hejzák navrhuje, aby případné právní vymáhání škod bylo schváleno také členskou
schůzí. Ostatní členové s tímto postupem souhlasí.
7) Řešení notebooku (vrácení prac. PC zaměstnancem, který je dlouhodobě práce neschopen)
Členové se seznámili s dopisem V. O., ve kterém vysvětluje nemožnost vrátit pracovní notebook a s variantami nastíněnými právníkem. Jedná se o notebook v hodnotě (kupní cena)
50.270,- Kč zakoupený 26. 6. 2012. Předsednictvo od zaměstnance V. O., který v současné
době není práce schopen, žádalo vydat tento McBook, aby mohl sloužit k pracovní činnosti
jiného zaměstnance.
Návrh R. Hejzák, D. Jilich, J. Szabó: uložit právníkovi vymáhat po zaměstnanci náhradu za nevrácený pracovní notebook v nejvyšší možné míře.
Předsednictvo uložilo tajemníkovi, aby pověřil právníka vymáháním škody dle platných předpisů v nejvyšší možné míře.
8) Náplň práce a hodnocení tajemníka
Bod není vzhledem k okolnostem aktuální, jednání o něm bylo odloženo na dobu po stabilizaci situace nastalé odchodem ŘDS.
9) Hodnocení zaměstnanců:
a) R. Hejzák navrhuje použití hodnotících formulářů pro hodnocení zaměstnanců také vzhledem k vyplácení odměn.
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10) Příspěvky členů ČSAP na Facebooku
R. Hejzák vyslovil nesouhlas s takovým jednáním členů ČSAP, zejména s vulgárním stylem příspěvku a také s jeho obsahem, když člen předem svou nespokojenost neprojednal nebo o ní
neinformoval předsednictvo.
J. Szabó navrhl nezabývat se tímto příspěvkem, neboť se domnívá, že předsednictvo před
zveřejněním příspěvku dostalo „signály“ o nespokojenosti některých členů a byť se jimi zabývalo, členy o tom nedostatečně informovalo. Navíc již v minulosti neřešilo nevhodný dopis
jiného člena ČSAP, a tak by tomu mělo být i nyní. Naopak požádal ostatní členy předsednictva, aby příspěvek vnímali také jako zpětnou vazbu na jejich práci.
Předsednictvo požádalo J. Szabó, aby příspěvek diskutoval se členem, který jej zveřejnil, a vysvětlil mu postoj předsednictva k uvedenému problému.
Dále se zdůraznila nutnost pravidelně a četněji komunikovat s členskou základnou, což bude
zajištěno pravidelným elektronickým newslettrem.
11) Poskytnutí daru Nemocnici na Bulovce
J. Szabó informoval předsednictvo o prostředcích, které byly vyhrazeny na zakoupení šanonů
pro AIDS centrum v nemocnici Na Bulovce a také o snaze i nadále dodávat vodu v barelech
pro občerstvení pacientů AIDS centra.
D. Jilich přislíbil pokusit se najít na klinice vhodné řešení.
Předsednictvo se shodlo, že by bylo vhodné označit stojan na vodu a všechny ostatní dary pro
AIDS centrum logem sdružení a informací, že konkrétní dar poskytlo právě ono. Toto dostal
za úkol tajemník sdružení.
12) Kontrolní komise– předseda:
a) požádal o dodání zprávy o odstranění nedostatků z provedené kontroly, které bylo již urgováno. Z důvodu časové náročnosti bylo předsedovi KK přislíbeno, že zpráva bude dodána do 15. 2. 2014.
b) Informoval o oslabení KK.
c) Avizoval další plánované kontroly.
d) Poukázal na nutnost vyřešit přihlášky uchazečů o členství, které byly před cca 6 měsíci
odloženy z důvodu přijatých pravidel pro přijímání členů ČSAP, o. s.
e) Upozornil na termíny a nutnost vyhotovit výsledky hospodaření sdružení a výroční zprávy
pro potřeby doložení orgánům, které poskytly sdružení dotace.
f) požádal o dřívější tvorbu zápisů z předsednictva a také o dřívější stanovování termínů jednání předsednictva, tak aby se zástupce KK mohl vždy účastnit; sdělil také pochopení pro
nutnost mimořádných termínů, které není možné vždy sladit s časovými možnostmi všech
zúčastněných.
13) Předsednictvo uložilo tajemníkovi, aby informoval žadatele o členství ve sdružení, jejichž přijetí
bylo před přibližně 6 měsíci odloženo, že jejich přijetí nebylo schváleno, neboť žádným způsobem neprojevili zájem o činnost sdružení, resp. neprojevili zájem vyvíjet vlastní činnost v zájmu
sdružení.
14) R. Hejzák i ostatní členové předsednictva a KK poděkovali Dr. D. Jilichovi za jeho působení
v předsednictvu a ČSAP. Schůze byla ukončena.
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