
ČLENSKÁ SCHŮZE ZO OS FN PLZEŇ 

 

Na úterní odpoledne dne 5. 11. 2019 byla, ve středisku TOTEM v Bolevci, 

naplánována členská schůze ZO OS FN PLZEŇ. Po registraci přihlášených 

členů ZO zahájila schůzi předsedkyně naší organizace paní Martina Suchá. 

Zpočátku přivítala přítomné členy ZO a hosty. Těmi, kteří přijali pozvání                

na naši členskou schůzi, byli ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, 

regionální manažer  OSZSP ČR Bc. Václav Matoušek a zástupkyně účetní 

firmy Němec SWN Ing. Alena Němcová. Nejprve dostali slovo první dva 

hosté, aby mohli přednést své pozdravy a předat nejnovější informace.  

Poté následovalo schválení programu členské schůze a byla zvolena 

návrhová a mandátová komise. Mandátová komise záhy konstatovala, že              

se členské schůze účastní 75. členů ZO OZ FN PLZEŇ z celkového počtu 

458 členů a členská schůze není tímto dle článku I., bodu 5 Jednacího řádu 

ZO OS FN PLZEŇ usnášeníschopná. Paní Suchá proto vyhlásila 5 minut 

pauzu a pokračovalo se náhradní členskou schůzi s  nezměněným 

programem. Opětovně byl odhlasován program i zvoleny obě komise. To již 

byla schůze usnášeníschopná a mohlo se pokračovat dle programu  

schválením roční účetní závěrky za rok 2018 a schválením návrhu                        

na rozdělení zisku na rok 2018. Oba body programu byly jednomyslně 

schváleny. Následovala zpráva o činnosti ZO od předsedkyně Martiny 

Suché a zpráva Dozorčí rady od pana Václava Pekárka Dis. Schůze 

pokračovala představením Rozpočtu na rok 2020 od zástupkyně účetní 

firmy Němec SWN Ing. Aleny Němcové a jeho následným schválením. 

K naplnění programu schůze zbývaly ještě čtyři body. Prvním bylo zvolení 

volební komise pro volby do výboru ZO OS FN PLZEŇ a Dozorčí rady 

v roce 2020, kam byly navrženy paní Miloslava Chleborádová,                             

Bc. Drahomíra Loužecká, Mgr. Helena Martínková a paní Marta 

Maliňáková, Všechny jmenované dámy byly do volební komise jednohlasně 

schváleny. Druhým bodem byla diskuze, kde byly přítomným zodpovězeny 

vznesené dotazy. Třetím bodem pak bylo odsouhlasení Usnesení z členské 

schůze. To, poté co jej přednesla paní Jitka Janouškovcová, bylo 

jednomyslně schváleno. Zbývajícím čtvrtým bodem bylo občerstvení                         

a volný program. Před naplněním tohoto bodu se předsedkyně ZO OS FN 

PLZEŇ paní Martina Suchá s přítomnými rozloučila a popřála pevné 

zdraví. 
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