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Zápis z 6/2017 zasedání VV Asociace NNO 
30. listopadu od 10:00 do 12:30 

Zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám 24, Praha 1 
 

Přítomní:  M. Berdychová, J. Hron, A. Berdych, D. Žárský, M. Drimlová 
Za DRK:  M. Sedláčková 
Omluvena:  P. Břusková 
Zápis:   M. Drimlová 
Ověření:  J. Hron 
 
1. Zahájení – Zapisovatelkou dnešního jednání byla navržena a schválena VV tajemnice 

kanceláře Asociace NNO ČR M. Drimlová. Jako ověřovatelka zápisu byl navržen a 
schválen J. Hron. VV dále souhlasí s navrženým programem s tím, že bude upraveno 
pořadí projednávaných bodů dle následujícího zápisu. 

2. Informace o kontrolách v Asociaci NNO (MMR, PSSZ)  
MB informovala VV o proběhlých kontrolách z Pražské správy sociálního zabezpečení a 
Ministerstva pro místní rozvoj.  

• PSSZ kontrolovalo období od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2017 a nezjistilo žádné závady 
v plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a 
v důchodovém pojištění.   

• MMR veřejnoprávně kontrolovalo dodržení podmínek přidělení dotace dle 
Rozhodnutí č. 21/Asociace NNO/2016, na projekt „Rozvoj služeb pro regionální, 
oborové a místní NNO“, splnění povinností příjemce dotace a dodržení podmínek 
zúčtování dotace.  Kontrolované období bylo od 29. 9. 2015 do 26. 10. 2017 a 
nebyly zjištěny žádné závady.  

 
3. Informace o úkolech dle projektů MMR a OPZ do konce r. 2017 

• V rámci projektu OPZ byla splněna II. monitorovací zpráva. Následně byly 
vyplaceny finance na další monitorovací období.  

• V případě MMR jsou finalizovány přípravy na vyhlášení ankety Osobnost NS 
2017.  

o DŽ: navrhuje natočení virálního videa a jeho distribuci na web a sociální 
sítě.  

• Dále je v rámci projektu MMR finalizován design nového webu.  
 

4. Příprava nadcházejícího vyhlášení Osobnosti NS 2017 
Program a organizace vyhlášení ankety Osobnost NS 2017 je stejný jako v minulém 
roce. Finančně opět Osobnost NS 2017 podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Ceny připravila paní Gordana Turuk pro první tři finalisty. Pro prvních deset finalistů jsou 
připraveny ceny ve formě pochutin z kavárny Modrý domeček.  

5. Informace z Výboru EU RV NNO 
6. Termíny zasedání VV v roce 2018 

VV se usnesl na prvním zasedání v lednu, a to 11. ledna 2018 od 10:00 hod. 
7. Diskuze ke kooptaci 7. člena VV ANNO 

VV se usnesl na kooptaci nového člena prostřednictvím hlasování per rollam.  
8. Různé 
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• Dvě organizace žádali o snížení členských příspěvků. Nedodaly všechny 
potřebné záležitosti. 

• Asociace NNO ČR má operativně vyjádřit k případnému zrušení či přesunutí RV 
NNO na ministerstvo.  

 
 


