Zápis z 3/2016 zasedání VV Asociace NNO
12. května 2016 od 13:00 do 15.30 hod.
Zasedací místnost YMCA U krbu, 6. P., Na poříčí, Praha 1
Přítomni: Bauer K., Berdych A., Berdychová M., Hron J. Šnajdrová H. Žárský D.
Za DRK: Sasová H. Host: Morávková Kv.
Omluveni: Břusková P. (VV), Liška V. (DRK)
1. Zahájení
VV souhlasil s účastí hosta z ANNOLK pí. Morávkové
2. Rozpočet 2016 (návrh, schválení)
Podmínky přidělené dotace MMR (nižší 280 tis. Kč ve srovnání s r. 2015)
neumožňují sestavit realistický rozpočet. Stanovili prostředky pouze na osobní
náklady a na služby, a to včetně našeho kofinancování. Materiálové náklady by
tak nebylo možné v rámci dotace vůbec vyúčtovat, např. dar VDV a část grantů
MHMP. Obtížně bychom také zajistili potřebné kofinancování.
Závěr: Rozpočet bude třeba projednat až po konzultaci na MMR, tedy 9. 6. 2016.
3. Výroční zpráva, diskuse + schvalování
Byl předložen text výroční zprávy 2015 pro schválení Valnou hromadou.
Závěr: Konečný text Výroční zprávy pro 10. VH se bude na VV projednán 9. 6. 2015.
4. PS NNO - Informace o jednání se zástupci v RSK dne 12. 5. dopoledne a jednání
Partnerství 2014+ dne 4. 4. 2016 na ČRDM (p. Hron)
Byla konstatována nízká účast NNO na PS NNO. Podskupina Partnerství 2014+
se sešla po 15 měsících, opět za velmi nízké účasti. Existuje dvojkolejnost,
protože stejnou agendu jako Partnerství projednává V EU RV NNO. Naopak
úspěšně probíhá koordinace regionálních sítí a zástupců v RSK, ktero organizuje
Asociace NNO (již 4 schůzky za rok) s většinovou účastí zástupců krajů.
Usnesení konsensem: Do léta je třeba pozvat zástupce oborových sítí a na VV dne 9.
6. se domluvit na programu setkání.
5.

Směrnice o členských příspěvcích: pokyny k platbě, schválení

Závěr: Směrnice byla schválena na 2/2016 VV, je platná a bude zveřejněna na
webových stránkách. Je třeba opětovně vyzvat členy k platbě příspěvků (úkol pro
kancelář)
6. Informace o stavu projektů z OPZ (M. Berdychová) a OPTP (J.Hron)
Podaná žádost z OPZ dostala dostatek bodů, aby mohla být hodnotící komisí
schválena, očekává se ale krácení načeho požadavku o cca 30 - 40%
Příprava projektu z OPTP se od ledna 2016, kdy si o pověření řekl J. Hron, nikam
neposunula. Není dosud známo, kdo bude projekt připravovat, ani jeho rámcový
záměr. Pan Hron prosazuje projektovou kancelář, záměr však musí vycházet
především z potřeb Asociace.
Závěr: VV bude přípravu projektu sledovat na dalších jednáních.
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7. Informace o vymáhání pohledávky po p. Schwarzovi a Krajdlovi
Usnesení (konsensem): VV souhlasí s odpisem pohledávky za p. Schwarzem vzniklé
spoluprací s německým partnerem BAG EJSA, snížené o závazek vůči této organizaci.
Souhlasí také s odpisem nevyúčtovaných záloh na cestovné v celkové výši 2000 Kč,
které byly za minulého vedení organizace vyplaceny p. L. Krajdlovi.
8. Informace o stavu příprav konference v červnu
A. Berdych konstatuje dosud nepružnou spolupráci se Zastoupením EK, zřejmě
proto, že se připravuje změna v osobě vedoucího Zastoupení.
Závěr: Důležité je navázat na příslib p. Michala a proměnit ho na písemný závazek, poté
vše projednat s novým ředitelem Z EK. Navíc je to příležitost navázat kontakt s novým
šéfem této instituce.
9. Svolání valné hromady ANNO ČR
Jako místo konání byl schválen Viničný domek v Modřanech za podmínky, že se
podaří projednat se starostkou MČ Praha 12 bezplatnou výpůjčku. Komerční
pronájem by byl příliš nákladný. Návrh programu 10. VH byl členům VV zaslán
předem.
Usnesení: VV Asociace NNO svolává 10. Valnou hromadu na čtvrtek 23. 6. 2016 od
10:30 h. a schvaluje její program (příloha č. 1 zápisu). Schváleno jednomyslně
všemi hlasy přítomných.
10. Různé
D. Žárský doporučuje uzavřít Anketu Osobnost neziskového sektoru do konce
listopadu, s tím, že se využije know-how z regionů.
Usnesení (konsensem): VV bere souhlasí, aby akci "Osobnost NS" připravoval D.
Žárský. ve spolupráci s kanceláří ANNO ČR

Zapsala: Daniela Rychterová
Ověřil: Jaromír Hron
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