
 
 

Zápis ze zasedání správní rady o.p.s. 
 

     Zápis ze zasedání správní rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny 
v Liberci o.p.s., se sídlem Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen „společnost“) 
konaného dne 16.3.2009 
 
Přítomni: 
Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra – předsedkyně správní rady 
                                     Doc. PhDr. Ing. Raban Miloš Th.D. 
                                     MUDr. Suchomel Josef 

           
Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan  
Zapisovatel: paní Menclová Radka 
 
Hosté - spolupracující lektoři:  MUDr. Chvála Vladislav 

  PhDr. Trapková Ludmila 
 

Program: 
 1.   Přivítání členů správní rady a hostů, zahájení zasedání 
2. Seznámení a odsouhlasení výroční zprávy 
3. Seznámení se stavem a  průběhem vzdělávacích akcí v r. 2009 
4. Stanovení data příštího setkání 

 
 

1. Mgr.Vohlídalová  přivítala přítomné a zahájila zasedání. 
2. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2008. Podal zprávu o činnostech 

společnosti vykonaných v r. 2008, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. 
Všechny plánované akce r. 2008 proběhly tak jak byly naplánovány.   
Pí. Menclová předložila přítomným auditorskou zprávu a informovala všechny  
přítomné o výroku auditora. Dle výroku auditora je účetní závěrka a výsledek 
hospodaření za rok 2008 v souladu se zákonem o účetnictví.  
Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2008.  

3. V dalším bodě se přítomni seznámili s průběhem a rozsahem příprav jednotlivých 
vzdělávacích akcí v r. 2009. Bylo dohodnuto, že na březnovém setkání jednotlivých 
běhů výcviků rodinné terapie v Hejnicích, bude přizvaným lektorům hrazeno 
ubytování.  
Správní rada dochází k rozhodnutí, že v roce 2009 i příštím je třeba se zaměřit na 
vytváření zisku. 

4. Na závěr zasedání bylo stanoveno datum dalšího setkání správní rady. Další setkání by 
se mělo uskutečnit 19.10.2009 v 18.00 hod v salonku restauraci Na Baště.  
 
 
 

v Liberci, dne 16.3.2009 
                                                                                      .......................................................... 
                                                                                      zapisovatelka – p. Menclová Radka 
 
 



……………………………………….                          …………………………………….. 
Mgr. Vohlídalová  Věra - předsedkyně                               MUDr. Suchomel Josef – člen 
 
 
 
……………………………………..                             …………………………………….. 
Doc. PhDr. Ing.  Raban Miloš – člen                                   Mgr. Knop Jan - ředitel 

 


