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Výpis z 6/2016 zasedání VV Asociace NNO 

dne 8. 9. 2016 

 

Přítomni: A. Berdych (AB), M. Berdychová (MB), J. Hron (JH) K. P. Břusková, K. Bauer (KB) 

Omluveni:  H. Šnajdrová a D. Žárský  

Hosté: H. Sasová (HS) - DRK, B. M. Remešová (BMR) a D. Rychterová - zaměstnankyně kanceláře 

ANNO ČR 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Informace o průběhu ankety Osobnost neziskového sektoru 
4. Aktuální informace ke Konferenci o sociálním bydlení 
5. Postup projektového záměru pro výzvu z  OPTP  
6. Projektové záměry na granty HMP 2017 
7. Stav placení členských příspěvků 
8. Různé 

Ad 2. Zápisem byla pověřena D. Rychterová a ověřovatelkou zápisu byla zvolena P.Břusková.  
 
Ad 3. Informace o průběhu ankety Osobnost neziskového sektoru 
Závěr: VV ANNO rozhodl o 10 finalistech soutěže "Osobnost neziskového sektoru". Kancelář zanese 
projednané drobné změny do pravidel a osloví hodnotitele ankety. Bude pokračovat v přípravě 
vyhlášení ankety v 1. adventním týdnu v měřítku, které odpovídá vyhodnocení 10 finalistů. 
 
Ad 4. Aktuální informace ke Konferenci o sociálním bydlení 
Na konferenci 27. 9. potvrdili účast všichni vystupující, kapacita zasedací síně ZHMP je naplněna. Na 
zahájení vystoupí ministryně Marksová a ministr Dienstbier. Vystoupení ministraně Šlechtové je v 
jednání. 
Závěr: VV bere informaci ke konferenci o SB na vědomí, vzniklé podněty zabezpečí kancelář. 
 
Ad 5. Postup projektového záměru pro výzvu z  OPTP  
USNESENÍ: VV ukončuje neformální spolupráci s panem Hlouškem na projektu z výzvy 4 OPTP 
(Hlasování: 4 pro - 0 proti - 1 zdržel se) 
 
Ad 6. Projektové záměry na granty HMP 2017 
USNESENÍ (konsensem): Výkonný výbor souhlasí s tím, že Asociace podá 2 žádosti o grant na HMP: 
Osobnost NS a Všeoborová konference NNO 
 
Ad 7. Stav placení členských příspěvků 
Závěr: Kancelář bude urgovat platby ČP, osloví neplatiče také osobně nebo telefonicky. 
 
Ad 8 Různé  
V tomto bodě byly projednány: 

 zástupkyně NNO v ITI města Plzně dr. Petrová 

 vysvětlení rozdílu mezi právní odpovědností organizace a právní odpovědností osob v 
orgánech právnické osoby. 

 Přehled volebních programů za jednotlivé kraje ve vztahu otázkou NS bude hotov nejpozději 
14. 9. Zveřejnění na webových stránkách Asociace + tisková zpráva pro média k 15. 9. 

 Informace o stížnostech od resortů i sociálních partnerů na monitorovací systém MS 2014+ na 
Radě ESIF Jeho nefunkčnost brzdí realizaci projektů, platby, nutí poskytovatele k 
nedodržování smluv uzavřených s příjemci.  

 Členové VV doporučují, aby byly pracovnice kanceláře vždy na VV a informovaly členy přímo. 


