Zápis z 4/2017 zasedání VV Asociace NNO
14. září 2017 od 10:00 do 12:30
Zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám 24, Praha 1
Přítomní:
Za DRK:
Omluvena:
Hosté:
Zápis:
Ověření:

M. Berdychová, J. Hron, D. Žárský, A. Berdych,
M. Sedláčková
K. Bauer, P. Břusková, H. Šnajdrová
Bl. Stará (k bodu 2 a 3), B.M. Remešová a M. Froulíková (k bodu 5), L.
Šilhavíková (k bodu 3)
M. Berdychová
J. Hron

1. Zahájení – Vzhledem k onemocněné tajemnice souhlasí VV, aby zapisovatelkou
dnešního jednání byla M. Berdychová. Jako ověřovatel zápisu byl navržen a schválen J.
Hron. Předsedkyně připomíná, že bezprostředně po jednání navazuje strategické
plánování (dle projektu OPZ) za účasti členů VV ANNO. S programem všichni souhlasí.
2. Zhodnocení 11. VH ANNO ČR - kroky potřebné k aktualizaci zápisu u rejstříkového
soudu
11.VH Asociace proběhla v konstruktivní atmosféře. Členové vyjádřili spokojenost s
rozvojem činnosti Asociace a se službami, které jim jsou nabízeny. VH schválila zprávu o
činnosti, účetní závěrku a zprávu o hospodaření. Byla zvolena nová Dozorčí a revizní
komise (dále DRK) , protože její členové zvolení na 9. VH postupně rezignovali z
osobních, pracovních či zdravotních důvodů. Je nutné požádat o změnu zápisu v
rejstříku.
3. Projektový záměr k výzvě RV NNO na rok 2018
MB: návrh projektového záměru byl členům VV zaslán písemně. Vzhledem k tomu, že
naše loňská žádost byla vyřazena z formálních důvodů a výzva z RV NNO na r. 2018 je
identická, lze již hotový projekt pouze aktualizovat. Je třeba vzít v úvahu, že k 30. 9. 2018
končí projekt OPZ, proto je třeba pokrýt stávající úvazky do konce příštího roku. Do
provozních nákladů navrhuje zahrnout nájem zasedací místnosti v 6. p., kde jsou dosud
dvě volné. Z důvodů organizačních a personálních změn u majitele budovy (MŠMT)
dosud nevíme, která z nich nám bude nabídnuta.
DŽ: doporučuje pronajmout obě, mohli bychom je poskytovat členům a dalším NNO za
patřičnou kompenzaci.
JH a AB souhlasí, mohla by to být další z činností ANNO, kterou již máme ve stanovách
DŽ a JH se dotazují na rozpočet projektu.
MB: limit je 900 tis. Kč, proto se pokusíme žádost takto nastavit. Předkládá loňský
rozpočet s tím, že mezi osobními náklady, materiálovými náklady a službami budou
drobné přesuny podle toho, kolik budeme potřebovat na vybavení zasedacích místností,
a nájem se službami a kolik na osobní náklady. Příloha č. 1 Rozpočet 2016
Usnesení: Výkonný výbor souhlasí s projektovým záměrem na RV NNO v limitu nákladů
do 900 000 Kč. (4 pro - 0 proti)
4.RV NNO požaduje aktualizaci v rejstříku spolků, tedy to, aby tam byli uvedeni všichni
členové orgánů Asociace. JH sděluje, že dle jejich právničky toto není potřeba. AB:
pokud to požaduje poskytovatel dotace, nelze se tomu vyhnout. Proto Mgr. Stará
(právnička ANNO) ověřuje podpisy na aktualizovaných čestných prohlášeních. JH a DŽ
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požadují, aby byl návrh zápisu do rejstříku v souladu se stanovami, tedy předseda statutár, dále členové DRK.
5.Informace o průběhu a výsledcích 10. Všeoborové konference
Program byl hodnocen jako bohatý a zajímavý, týkal se dvou klíčových problémů celého
NS, tedy partnerství s veřejnou správou a financování. Podařilo se zajistit reprezentativní
účast politiků i zástupců významných NNO, stejně jako akademické sféry. Tisková zpráva
je zveřejněná na našem webu, prezentace a další výstupy tam vloží zaměstnanci
kanceláře v nejbližších dnech. Konference významně přispěla k PR Asociace a k
navázání spolupráce s dalšími NNO.
6.Průběh realizace projektů OPZ a MMR
BMR informovala o stavu indikátoru podpořených osob, přípravě publikací ke čtyřem
hlavním tématům – sociální podnikání, inovace, inkluze, bydlení a o seminářích, které
zbývají do konce roku.
MF informovala o stavu příprav "Osobnosti NS". Pravidla je třeba upravit po
zkušenostech z 1. Pilotního ročníku, k tomu proběhla krátká debata.
Usnesení (konsensem):
Do pravidel je třeba zanést 2 změny: nominován může být pouze pracovník NNO (tj.
zaměstnanec nebo dobrovolník), nikoliv aktivní politik. Z každého kraje lze nominovat
maximálně 3 kandidáty.
7.Přijetí nových členů
VV projednal a schválil přijetí nového člena: Karma srdcem, z.s., Praha (4 pro - 0 proti)
8. Různé
MB dospěla po několika jednáních s MMR ohledně výzvy z OPTP k závěru, že v podobě
požadované MMR by nebyl pro Asociaci projekt nijak přínosný. Kancelář nemá kapacitu
shromažďovat údaje pro potřeby MMR bez jakéhokoliv finančního přínosu, navíc v oblasti
sociálního podnikání, kterou se ani žádný z našich členů nezabývá. Do výzvy se zatím
přihlásili pouze 2 zájemci (Ženská lobby a TI), ostatní střechy mají zřejmě stejnou
zkušenost. Bylo by však škoda poměrně velkou alokaci nevyužít. Řešením je prosadit,
aby byla výzva otevřena i krajským všeoborovým asociacím, které by se mohly přihlásit
svým jménem a na své riziko. Po diskuzi VV byl p. Hron pověřen aby kontatktoval
odborníky v Brně, kteří by mohli otevření výzvy i pro všeoborové KA s MMR projednat.

Ověřil: J. Hron.

Zapsala: M. Berdychová
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