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Program 2.(94.) zasedání VV ANNO v ČR, 
které se koná v úterý, dne 11. června 2013 v zasedací místnosti U krbu,  

Palác YMCA - 6. poschodí, Praha 1, Na Poříčí 12 
od 10,00 do 13,00 hod. 

1. Zahájení  
2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zápisem pověřeni Berdych, Schwarz, ověřovateli Hron, Vlčková 

3. Schválení zápisu z 1. (93) zasedání a programu 2. zasedání VVANNO 

Zápis 1/2013 a program 2/2013 schválen. 

4. Rozdělení kompetencí ve VV ANNO 

Dle stanov rozdělení kompetencí přísluší předsedkyni, k otázce proběhla debata, 
na jejímž základě byl dokončen přehled kompetencí. Je přílohou tohoto zápisu. 

5. Způsob práce předsednictva a VV 

K bodu proběhla diskuse a nebylo přijato žádné usnesení. 

6. Plán práce pro nejbližší období 

Předsedkyně informovala o podání grantu na MPSV a o jednání se ZEK v ČR. 

I. Kaplán informoval o možnostech financování z OP TP, dalším jednání s MMR 
povede M. Berdychová. 

7. Informace o předání agendy předsedy 

Předsedkyně informovala o průběhu a formě předání agendy. 

8. Informace předsedkyně o kontrole majetkové agendy v kanceláři ANNO 

Předsedkyně podala informaci o majetkové agendě, zejm. že převzala od 
účetního potřebné dokumenty. VV ANNO pořádal DK ANNO, aby provedla revizi 
účetních dokladů. 

9. Ekonomická situace a financování činnosti 

Ekonomická situace organizace je mimořádně špatná, nejsou k dispozici volné 
ani projektové zdroje. Prioritou ANNO je získání prostředků na činnost. 

Místopředseda Hron připraví na zářijové jednání VV návrh rozpočtu.  
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10. Zpracování účetnictví: prodloužení či výpověď smlouvy s ing. Bačíkem 

Předsedkyně informovala o ukončení spolupráce s Ing. Bačíkem. V tuto chvíli 
nemá ANNO účetního. Na základě diskuse VV předsedkyně konstatovala, že si 
příslušnou odpovědnost plynoucí z pozice statutárního zástupce ANNO 
uvědomuje. 

11. Výroční zpráva za rok 2012 (K. Schwarz) 
 

Obsahovou stránkou přípravy VZ byl pověřen K. Schwarz, konečnou redakci a 
vydání pak H. Šnajdrová. Ostatní členové VV mají své vstupy zaslat K. 
Schwarzovi do 21. 6. 
 

12. Osobnost neziskového sektoru v ČR  (D. Žárský) 
 
VV souhlasí s konceptem projektu a pověřil D. Žárského a další členy VV dle 
jejich kompetencí přípravou projektu.  
 

13. Členské záležitosti: 

VV vzal na vědomí vystoupení Českého spolku horských průvodců z ANNO 

Žádosti o snížení členských příspěvků a vstupu do organizace byly odloženy na 
zářijové jednání VV. 

14. Různé 
- VV přijal usnesení:  "Výkonný výbor ANNO v ČR vyzývá svého 

člena Jana Eichlera, pokud podepsal materiály k Výroční zprávě 

ROP Severozápad za rok 2012 jménem Asociace NNO v ČR, aby 

vzal neprodleně svůj podpis zpět, protože k němu nebyl zmocněn" . 

- VV vzal na vědomí dopis ANNO hejtmanovi Jihomoravského kraje 

- Další členové výboru informovali o svých aktivitách 
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