Zápis
15. Valná hromada ANNO JMK

Datum:
2. 12. 2013 Čas: 15:30-16:40
Místo:
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 220/2
Počet zúčastněných: 22 členů – dále viz prezenční listina
1) Přivítání, přivítal předseda Jaromír Hron v 15:30hod.
2) Předseda Jaromír Hron dle jednacího řádu a stanov ANNO JMK vyhlásil půlhodinovou čekací pauzu.
3) Tuto využil k informacím o aktivitách, které mají vliv na nejbližší budoucnost neziskových organizací. Na
úvod sdělil informace o problematice evropských dotací v programovém období 2014 – 2020. Poreferoval
zejména o zastoupení v řídících výborech připravovaných OP, kde se podařilo prosadit zástupce
neformálního uskupení neziskových organizací Partnerství 2014 +do operačních programů
Zaměstnanost, Doprava, IROP, Životní prostředí, Program rozvoje venkova, OP PIK a OP Technická
pomoc. Zmínil také zastoupení v Oponentní skupině a Pracovní skupině pro boj s chudobou, kde
neziskový sektor zastupují také členové ANNO JMK. Následně popsal cíle a aktuální dění v jednotlivých
programech.
Zmínil také změny v legislativní oblasti, které se neziskového sektoru dotknou od roku 2014. Závěrem
podal informace o připravovaných strategických dokumentech na krajské úrovni, a to o Programu rozvoje
kraje na roky 2014 – 2017 a o krátkodobém realizačním plánu rozvoje lidských zdrojů pro léta 2014 –
2015.
4) 16:00
Uplynula půlhodinová pauza, následovalo řádné zahájení Valné schůze.
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu:
schváleno optickou většinou
Volba skrutátorů:
Zuzana Kříbková, Hlasování pro: 22 proti: 0 zdržel se:0
Volba zapisovatele:
Petra Stupková, Hlasování pro: 22 proti: 0 zdržel se:0
Volba verifikátora:
Bronislava Milinková, Tomáš Bendl, Hlasování pro: 21 proti: 0 zdržel se:0
Volba návrhové komise: Bronislava Milinková, Jitka Bednářová, Miloslav Hlaváček, Hlasování pro: 21
proti: 0 zdržel se:1
10) Volba řídícího VH :
Jaromír Hron, Hlasování pro: 21 proti: 0 zdržel se:1
11) Jaromír Hron přednesl Zprávu předsedy o činnosti.
V roce 2012 jsme navázali na předchozí aktivity a činnosti, které jsme v rámci projektu Posílení
informačních a organizačních kapacit ANNO JMK vyvíjeli v roce 2011. Naše přítomnost v MV ROP JV, MV
Cíl 3 - přeshraniční spolupráce Dolní Rakousko – jižní Morava, OP VK, Regionálním monitorovacím výboru
Fondu malých projektů Dolní Rakousko – jižní Morava bez problémů naplňuje princip partnerství, a stává se
zaběhlou záležitostí.
Výkonný výbor ANNO JMK se rozhodl pokračovat v těchto aktivitách, stabilizovat tyto činnosti a začít
pracovat v oblastech na které nebyly v předchozím roce síly ani čas.
Od doby založení Asociace NNO uplynulo 14 roků. Celou dobu jsme krok za krokem budovali korektní
partnerské vztahy s politiky, státní správou a samosprávou. Třetím rokem naplňujeme Smlouvu o spolupráci s
Jihomoravským krajem. Znění smlouvy naleznete na http://www.annojmk.cz/Smlouvy
Naplňování litery i ducha Smlouvy s JMK je díky oboustranné vůli upřímnější a smysluplnější a
efektivnější než u Smlouvy se SMB kterou jsme uzavřeli krátce před volbami do orgánů Města Brna.

Byli jsme přizváni k přípravě a projednávání Strategie JMK 2020, do které se poprvé promítly
konkrétní záměry a potřeby NNO pro jmenované období. Zpracovali jsme projekt kriterií pro víceleté
financování NNO dětí a mládeže pro Radu pro rozvoj lidských zdrojů JMK. Na základě rozhodnutí Rady JMK
se tento materiál se v roce 2013 bude zpracovávat a měl by se promítnout do rozpočtu pro rok 2014. V Radě
pro rozvoj lidských zdrojů garantujeme plnění některých opatření KRP 2012-2013 v Prioritách 1 a 3.
V letošním roce jsme se zaměřili na krajské a senátní volby, které se konaly na podzim 2012.
S potěšení musím konstatovat, že sliby kandidátů na hejtmana JMK, mají odraz v rozvíjející se korektní
spolupráci. Připravovalo se zapojení zástupců NNO do komisí Rady Jihomoravského kraje, kteří byli zvoleni
Administrovali jsme jarní REgionální KOnferenci NNO (REKO) na které byli zvoleni zástupci NNO do Komisí
kraje. Jejich zapojení do práce komisí jsme projednali a na začátek roku 2013 se připravuje jmenování za
stálé členy komisí. Podrobný seznam aktivit byl uveden ve výroční zprávě za rok 2012 a je Přílohou č. 1
tohoto zápisu.
Předseda poté vyzval zúčastněné k diskuzi.
Dotazy:
Gerta Mazalová vznesla dotaz, zda musí Sdružení ochrany spotřebitelů – Asociace na celorepublikové
úrovni měnit své zastoupení v ANNO JMK a stát se členem Asociace NNo v ČR..
Předseda ujistil Gertu Mazalovou, že nic nebrání tomu, aby jejich organizace zůstala i nadále členem
ANNO JMK.
Ing. Miloslav Hlaváček vznesl návrh na zavedení elektronické hlasování do stanov ANNO JMK.
Otázka bude prodiskutována v souvislosti s úpravou stanov po 1.1.2014.
Po diskuzi následovalo hlasování o zprávě předsedy.
Hlasování: pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

12)
13)
14)
15)
16:35
16)

Zpráva o hospodaření Příloha č. 2, Hlasování: pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0
Zpráva revizora Příloha č. 3 Valná hromada bere zprávu revizora na vědomí
Schválení účetní závěrky - Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2012.
Hlasování: pro: 21, proti: 0 zdržel se: 0
Diskuze k uvedeným zprávám byla otevřena 16:30, nikdo nevznesl dotaz, diskuse byla uzavřena
Valná hromada schválila usnesení

Usnesení Valné hromady: Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady, zprávu předsedy,
zprávu hospodáře, a bere na vědomí zprávu revizora. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok
2012. Bere na vědomí informace o novelizaci Občanského zákoníku v bodech týkajících se organizačních
změn NNO.
Hlasování: pro: 21, proti: 0 zdržel se: 0

17) Ukončení Valné hromady v 16:40 hod
Zapsali:

Petra Stupková

Ověřili:

Bronislava Milinková, Tomáš Bendl

V Brně dne 2. 12. 2013

Příloha č. 1 Podrobný seznam aktivit v roce 2012
Příloha č. 2 Zpráva hospodáře + hospodářský výsledek
Příloha č. 3 Zpráva revizora

