ASOCIACE POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR

OCHRANA A PODPORA POCTIVÉHO PRIVÁTNÍHO PODNIKÁNÍ

________________________________________________________________

Titl: ASPS ČR členové
Praha 5.4. 2018
VĚC: Jednání výboru zápis z 3.4.2018 přes SKYPE
Začátek:15:00
Omluveni Jahoda + Matura problém s připojením Skype
Program:
1)

Projednán provozní řád – MMR ČR + Graf doporučeno jednat s panem Grafem

2)

Projednána iniciativa přípravy na zřízení spolku pro hřbitovy /souhlas/

3)

Projednán záměr zřízení živnostenského listu pro ASPS ČR /souhlas/

4)

Projednaný provozní řád firmy a provozní řád pohřební služby /souhlas/

5)

Usnesení ze shromáždění členů 2017 /souhlas/

6)

Projednán návrh na mistrovské zkoušky akreditace MŠ, autorizace /souhlas/

7)

Podnět pro ombudsmanku „neoprávněné nakládání s LP v 48 hodinách u poskytovatelů zdravotní a
sociální péče /souhlas/

8)

Tanexpo reportáž z výstavy /souhlas/

9)

Senát příprava veřejného slyšení o pohřebnictví Cícha + Šulík /souhlas/

10) Zveřejnění stanoviska ASPS ČR k novele zákona o reklamě PS ČR + stížnost na MMR /souhlas/
HOTOVO
11) Informace o stavu krematoria Ústí nad Labem – nový majitel neplatí nájem /na vědomí/ HOTOVO
12) Financování komunálních hřbitovů a pohřebních služeb z dotací na hřbitov /příprava trestních oznámení
na neznámého pachatele. Dle 106ky info k dotacím MMR a rozpočet města Ústí– souhlas/ HOTOVO
13) Příprava školení členů ASPS ČR-Právní minimum úvod do problematiky Skype zdarma a kdo bude mít
dále o plnohodnotné školení pro pohřební službu, krematoria, hřbitovy včetně kalkulací zájem, na
přihlášku-zvážíme nějakou úhradu za celkové školení /souhlas/
14) Označení nově vzniklých komunálních pohřebních služeb tam, kde došlo původně k privatizaci
komunální pohřební služby soukromníkem, nebo za existence soukromé pohřební služby došlo ke
zřízení komunální pohřební služby /SOUHLAS/
15) Projednáno pojištění na „blbost“, nabídka pro naše členy /souhlas/
Výbor ukončen v 17.30
Zapsal
Jaroslav Mangl – předseda
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