
13. Valná hromada ANNO JMK 
Datum: 11.10.2011 
Čas: 16:00-17:30 
Místo: sál Slévárny Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno 
Počet zúčastněných: 16 členů – dále viz prezenční listina 

1) Přivítání, odložení Valné hromady o půl hodinu z důvodů nízkého počtu účastníků 
2) Zahájení mimořádné Valné hromady. 
3) Zjištění počtu delegátů – 16 přítomných členů. 
4) Schválení jednacího a volebního řádu:  

16 pro, 0 se zdržel, 0 proti 
5) Schválení programu:  

16 pro, 0 se zdržel, 0 proti 
6) Volba skrutátora: Bohuslava Jandourková (KNHMS), zapisovatele: Zuzana Kříbková 

(YMCA Brno), verifikátora: Jan Hochman (ČTU), Roman Dvořák (Junák), návrhové 
komise: Bronislava Milinková (Český svaz žen), Zdeněk Hloušek (Metodica)  

16 pro, 0 se zdržel, 0 proti 
7) Zpráva předsedy o činnosti za rok 2010– Jaromír Hron (podrobněji  viz výroční zpráva 

ANNO JMK za rok 2010, a zpráva o činnosti ANNO JMK 2010). Stručně zmínil některé 
činnosti jako semináře, práci pracovních skupin. Dále vyzdvihl práci zástupců ANNO JMK 
v komisích  organizační a legislativní, komisi pro sport a volný čas  a komisi investiční a 
majetkové. Připomněl účast v projektech: Partnerství neziskových organizací, Dejme to 
dohromady, Společně dáváme smysl, tematické sítě pro sociální ekonomiku, účast 
v hodnotících komisích, poradenství. Dále stručně nastínil některé aktivity v roce 2011 a 
plánech do let budoucích. Např. připomínkování občanského zákoníku, dopisy politickým 
stranám a plány na setkání s politickou reprezentací, KRP JMK 2012-2013, programové 
období 2014+.                                                                                                              
Hlasování: 15 pro, 0 se zdržel, 0 proti 

8) Zpráva o hospodaření – Ing. Jitka Bednářová (hospodářka ANNO JMK)– přednesla zprávu 
hospodáře.Hospodaření probíhalo dle schváleného rozpočtu (shrnutí viz výroční zpráva, 
zpráva hospodáře), hospodářský výsledek je ziskový 132 790,- Kč, uvedený zisk byl 
dosažen z převážné většiny v souvislosti s realizací přeshraničního projektu (předpisem 
dotace). Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2010.                     

 Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel , 0 proti 
9) Zpráva revizora – Vladimír Michal (revizor ANNO JMK) stručně přednesl zprávu revizora 

(viz. Revizní zpráva). .Pochválil precizní práci účetní asociace paní Heleny Hájkové. Valná 
hromada  bere zprávu revizora na vědomí 

10) Usnesení Valné hromady: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy, zprávu hospodáře a 
bere na vědomí zprávu revizora.  Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2010. 

11) Ukončení valné hromady v 17:30  hod 
 

 
Zapsala      Zuzana Kříbková                                           
 
 
Ověřili:       Roman Dvořák                                              Jan Hochman 


