Zápis ze zasedání
2/2015 zasedání VV Asociace NNO
čtvrtek 26. března 2015 od 10.00 do 14,00 hod.
Palác YMCA, Praha 1, Na Poříčí 12 - zasedací místnost mezzanin
Návrh programu:


Zahájení - určení řídícího schůze



Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu



Schválení zápisu 1/2015 zasedání a programu 2. zasedání VV Asociace NNO



Schválení programu 8.VH



Informace o návrhu JŘ pro 8. VH



Informace o Zpráve o činnosti od 7. VH do 8. VH



Organizační záležitosti, přihlášky členů.



Různé

Bod č. 1 Zahájení, určení řídícího schůze
Jednání zahájila předsedkyně, přivítala přítomné a navrhla se na řídícího schůze – přijato
Bod č. 2 Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel schválen Jaromír Hron, jako ověřovatelé V. Kopeček a K. Schwarz.
Bod č. 3 Schválení zápisu z 1/2015 zasedání a programu 2. zasedání VV Asociace NNO
M.Berdychová: Zopakovala, že dne 18.3.15 rozeslala mail ve kterém upřesnila proceduru schvalování
zápisů z předchozích jednání. Viz citát: Jedním z "tradičních" bodů je schvalování zápisu z předchozího
jednání. S ohledem na zkušenosti z ledna 2015, kdy se schvalování zápisu protáhlo až do 12:00 hod a na
další důležité body nám zbyla teoreticky 1 hodina času. Proto Vás vyzývám, abyste své případné námitky
k zápisu zaslali předem písemně. Budou přiloženy k ověřenému zápisu a uloženy v kanceláři Asociace.
Dále sdělila, že jí nepřišly žádné písemné námitky a navrhla hlasovat o schválení.
K.Schwarz: Namítá, že jím přednesený třetí návrh usnesení k bodu 4 není tím, který navrhoval. Dále
sdělil, že dodá písemně své námitky k zápisu. Na dotaz o termínu dodání sdělil, že jej nesdělí nebo neumí
sdělit.
Hlasování o schválení zápisu VV Asociace NNO 1/2015: Pro 8,zdržel 1,proti 0. (8-1-0)
Dále se jednalo o programu 2.zasedání VV AsociaceNNO.
K.Schwarz navrhl tento bod na dnes i napříště oddělovat od schvalování minulého zápisu.
Hlasováno:7-2-0.
K.Krajdl: Navrhuje rozšířit jednání v bodě 7 o informaci o práci kanceláře a dále navrhl, že v bodě 8.
Různé chce informace o materiálu vládní Koncepce NNO. Hlasováno: 7-1-0.
K.Schwarz: Navrhuje předat řízení schůze D. Žárskému. Hlasováno: 7-1-0. D.Žárský se ujímá řízení
schůze.
Bod č. 4.Schválení programu 8.VH.
Po diskusi se navržený program rozšiřuje takto:

Program
8. Valné hromady Asociace NNO v ČR
16. dubna 2015 od 10.30 do 17 hodin
Národní technická knihovna, Praha 6
1. Zahájení valné hromady, přivítání hostů
2. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů
3. Zpráva o činnosti Asociace NNO od 7. VH (současně s kontrolou mandátů)
4. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti, návrh usnesení
5. Schválení Jednacího řádu valné hromady
6. Volba zapisovatelů, ověřovatelů a skrutátorů valné hromady
7. Volba návrhové komise
8. Projednání a schválení programu valné hromady
9. Plán činnosti AsociaceNNO na rok 2015.
10. Informace o rozpočtu(2014,2015) a uzávěrce(2013) 11. Volby členů orgánů Asociace NNO v ČR
Přestávka na oběd 12:30 - 13:45
1. Návrh změny právní formy Asociace NNO v ČR na zapsaný spolek
2. Postup přípravy nových stanov: termín, způsob připomínkování členy
3. Různé
4. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí včetně hlasování
(předseda návrhové komise)
5. Projednání a schválení celkového usnesení valné hromady
6. Závěr a ukončení valné hromady
Hlasováno pro takto navržený program: 7-1-0.
Bod číslo 5. Návrh JŘ pro 8.VH.
O předloženém JŘ se vedla diskuze ke každému bodu. Každý bod byl odhlasován bez úprav, či s
úpravami tak jak jsou uvedeny v JŘ. Uvedená verze byla následně schválena a VV ji doporučuje
delegátům pro schválení pro jednání na 8. VH a dalších VH. Jednací řád ve schválené verzi je přílohou
tohoto zápisu. Hlasováno: 8-2-0.
Bod č. 6. Informace o činnosti od 7.VH do 8.VH.
Zpráva byla přílohou zápisu. Po diskuzi bylo doporučeno předsedkyni zprávu zkrátit na max. 2strany A4
do podoby která může být po schválení VH předložena veřejnosti.
Hlasováno: 8-1-0.
Bod č. 7. Organizační záležitosti, přihlášky nových členů.
V rámci organizacích záležitostí se pánové Krajdl,Kaplán a Schwarz dotazovali na možnosti využívání
počítačové techniky a prostor kanceláře i mimo pracovní dobu. Tato záležitost byla předsedkyní
vysvětlena s tím, že se nepočítá s volným přístupem členů VV a případným předáním dalších klíčů jiným
osobám.
Následně se jednalo o přihlášce České unie sportu. Po krátké rozpravě hlasováno:6-3-0.
Bod 8. Různé.
V tomto okamžiku se naplnil časový limit a řídící schůze dal hlasovat o prodloužení schůze 0 15minut.
Hlasováno: -8-1-0
K.Schwarz navrhl zřídit komisi pro rozpočet na rok 2015. Hlasováno:4-0-5. Návrh nebyl přijat.
K.Krajdl se dotázal na stav a jednání o koncepci NNO. Předsedkyně podala zprávu o tom, že koncepci
zpracovává RV NNO, ve spolupráci s akademiky a vybranými NNO. Zapojili především ty neziskovky,
jejichž zástupci jsou členy RV NNO, což ANNO není. Koncem minulého roku se však podařilo projednat,

že nás zvou aspoň jako hosty.
Schůze byla ukončena ve 14,15hod.
Zapsal:Jaromír Hron
Dne 30. 3. 2015
Ověřovatelé:

V. Kopeček

K. Schwarz

