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Zápis z 11. Valné hromady Asociace NNO v ČR 

29. června 2017 od 10.30 do 16 hodin 
YMCA - zvýšení přízemí, Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 

 

1. Vystoupení hosta: problematika KAP a MAP: Mgr. Jitka Baťková,  

KA Centrum podpory,  Národní institut pro další vzdělávání - od 10:00  

2. Zahájení valné hromady v 10:30, přivítání hostů 

3. Schválení jednacího řádu VH – schválení jednacího řádu 15-0-0 (hlasování zapisováno ve 

formátu „pro”, „proti” a zdržel se”) 

4. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů Helena Frkalová, Jiří Rudolf, 

Hanka Kupková (15-0-0) 

5. Volba zapisovatelů (Michala Drimlová: 15-0-0; Antonín Berdych: 14-0-1), ověřovatelů 

(Helena Sasová, pan Tarant – 13-0-2) a skrutátorů (Lucie Šilhavíková, Blanka Stará – 15-

0-0) Valné hromady; Valná hromada se unesla, že volby do dozorční a revizní komise 

neproběhnou podle článku 4.1 jednacího řádu VH, ale veřejnou volbou (14-0-1)  

6. Volba návrhové komise (Blanka Remešová, Hana Navrátilová (13-0-2)  

7. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti: je přítomno 15 delegátů dle ověřených 

delegačních listů, současný stav členů Asociace 27, nadpoloviční většina je 14, Valná 

hromada je usnášeníschopná 

11:18 Přišel místopředseda ANNO Karel Bauer, zasedá jako host, protože neměl ověřený 

delegační list.  

8. Projednání a schválení programu valné hromady – schváleno (15-0-0) 

9. Informace předsedkyně o činnosti a o hospodaření Asociace NNO v r. 2016. Definitnivní 

verze výroční zprávy poslána delegátům VH 28. 6. 2017. Předsedkyně informovala členy 

Asociace o činnosti a hospodaření Asociace (získané dotace, zaměstnanci kanceláře, atd.)  

10. Projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření Asociace NNO v r. 2016 včetně 

hospodářského výsledku, schválení výroční zprávy. Valná hromada schvaluje výroční 

zprávu, zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2016 (14-0-1).  

11. Projednání a schválení zprávy o činnosti Dozorčí a revizní komise. Zprávu přednesla pí. 

Sasová. Jiří Řeháček rezignoval v dubnu a Helena Sasová v červnu 2017, oba z důvodů 

jiného pracovního vytížení. V současné době je členem DRK  jen Jan Kořínek, a tedy není 

DRK usnášeníschopná. Proto již nemohla být kooptována  náhradnice Milena Sedláčková, 

zvolená na 10. VH. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti DRK (14-0-1) 

12. Doplňovací volba do Dozorčí a revizní komise. Valná hromada odvolává Jana Kořínka 

z Dozorčí a revizní komise (14-0-1). Valná hromada navrhla do DRK Milenu Sedláčkovou, 

Ivana Noveského, Zdeňka Taranta, jako náhradnici Helena Břusková. Valná hromada 
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souhlasí s tím, že se členy  DRK stávají Milena Sedláčková, Ivan Noveský, Zdeněk 

Tarant a náhradnicí Helena  Břusková (12-0-3)  

13. Plán činnosti Asociace NNO na rok 2017. Předsedkyně informovala o činnostech 

Asociace a vyzvala členy k účasti na vzdělávacích akcích a tvorbě námětů na zaměření 

poradny. 13:32 Valnou hromadu opustil jeden delegát, zůstalo 14 členů k hlasování. Valná 

hromada schvaluje plán činnosti Asociace NNO na rok 2017 (14-0-0). 

14. Schválení  rozpočtu Asociace NNO na rok 2017. VH schvaluje rozpočet Asociace 

NNO na rok 2017 (14-0-0)  

15. Různé. Zástupkyně Zlínské asociace uvedla, že Asociace NNO v ČR má oslovit krajské 

úřady a dát jim povědomí o neziskových organizacích a o tom, že působí v kraji. 

Helena Sasová upozornila, že KÚ o činnosti krajských asociacích vědí a tlak na ně 

prostřednictvím ANNO by mohl být kontraproduktivní. Jiří Rudolf navrhl, aby ANNO pomohla 

pouze těm KA, které o to budou mít zájem.   

16. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí včetně hlasování 

(předseda návrhové komise). Bylo předloženo pouze závěrečné usnesení: Valná hromada 

schvaluje celkové usnesení 11. Valné hromady (14-0-0): 

Valná hromada se unesla o změne jednacího řádu ohledně volby do 

Dozorční a revizní komise, ta proběhne veřejnou volbou (14-0-1) 

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, včetně zprávy o hospodaření a 

účetní závěrky za rok 2016 (14-0-1) 

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti DRK (14-0-1) 

Valná hromada odvolává J. Kořínka z Dozorčí a revizní komise (14-0-1) 

Valná hromada souhlasí s tím, že se členy  DRK stávají M. Sedláčková, I. 

Noveský, Zd. Tarant a náhradnicí H. Břusková (12-0-3)   

Valná hromada schvaluje plán činnosti Asociace NNO na rok 2017 (14-0-0). 

VH schvaluje rozpočet asociace NNO na rok 2017 (14-0-0) 

17. Závěr a ukončení valné hromady. Valnou hromadu ukončila předsedkyně ve 14:00 hod.   

 
Zapisovatelé: 
 
___________________________    _______________________ 
 A. Berdych       M. Drimlová 
 
 
Ověřovatelé: 
 
___________________________    _________________________ 
 H. Sasová       Zd. Tarant 
 
 
 
V Praze, dne .... 7. 2017   Předsedkyně Asociace NNO: 
                              ______________________ 
                   M. Berdychová 
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