ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, z. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY
Malého 282/3
CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín
Zápis ze zasedání předsednictva ČSAP
Datum: 14. 10. 2014 od 7.30
Přítomni: Robert Hejzák, Jakub Tomšej, Julius Szabó, Max Blanck
Omluveni: Petr Pazdiora, Jiří Pavlát
1. Strategie ČSAP

RH prezentoval předsednictvu návrh strategie ČSAP na rok 2015 dle prezentace ze dne 4.10.2014.
Členové předsednictva po diskusi návrh bez výhrad schválili.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
2. Vnitřní předpisy

Předsednictvo projednalo návrhy podpisového, jednacího a pracovního řádu spolku i připomínky
členů předsednictva a kontrolní komise. Členové předsednictva po odsouhlasení většiny připomínek
návrhy schválili ve znění, v jakém jsou zveřejněny na webových stránkách spolku.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
3. Čerpání rozpočtu 2014

Předsednictvo bere na vědomí základní parametry rozpočtu na rok 2015 a žádá JP o poskytnutí
detailních podkladů k čerpání rozpočtu za rok 2014. Podklady budou projednány na příštím zasedání.
4. Pravidelné hodnocení ředitele DS

Předsednictvo vzalo na vědomí hodnocení zaměstnanců k práci ředitele DS. Následně proběhne
hodnocení ředitele DS členy předsednictva a stanovení nových osobních cílů pro 1.pololetí 2015.
5. Stav projednání novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Předsednictvo s politováním konstatuje, že ministerstvo zdravotnictví prozatím nedodrželo původní
dohodu o tom, že připraví a rozešle účastníkům jednání návrh upraveného znění novely zákona o
ochraně veřejného zdraví.
Předpokládá se, že předmětná novela bude projednána zdravotním výborem PS PČR v listopadu
2014. ČSAP bude i nadále usilovat o prosazení změn, za které dlouhodobě bojuje.
6. Příští zasedání

RH oznámil, že bude od 15.10.2014 do 30.11.2014 nepřítomen z důvodu zahraničních pracovních
cest. Po dobu nepřítomnosti RH přebírá kompetence RH prof. Pazdiora, který svolá příští schůzi
předsednictva v listopadu 2014.
JP do 30.11.2014 připraví návrh projektu dotace od VZP a rozešle ji všem členům předsednictva.
JP na příštím zasedání seznámí předsednictvo s plánem na konání akce k výročí vzniku ČSAP.
JT urychleně připraví návrh e-mailu členům spolku.
Na příštím předsednictvu bude schválen předběžný plán zasedání v roce 2015.
Zapsal:Jakub Tomšej
Schválil: Robert Hejzák
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