
 

Zápis 
 Zasedání členů správní a dozorčí rady NBO 

 7. července 2003 

Přítomni :    MUDr. Mgr. Ivan Langer ,RNDr. Jaroslav Skříčil, Ing. Jiří Král, Ing. Pavel Prudký, JUDr. Hana Šimková,  
                    JUDr. Zdeněk Šťastný, Ing. Zdeněk Tomek  

        Hosté:   Ing. František Rašner, Ing. Tomáš Rašner, Ing. Olga Sýkorová 
Omluveni :   RNDr. Ivan Kosatík, PhDr. František Kalabis, JUDr. Petr Ritter, Ing. Marie Červenková 

__________________________________________________________________________________________ 

1.  MUDr. Mgr. Ivan Langer zahájil zasedání. 

2. Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 19. 5. 2003. 

3. MUDr. Mgr. Ivan Langer seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy.   
Ing. František Rašner přednesl zprávu auditora a konstatoval kladný výsledek auditu. Upozornil na dílčí nedostatky.  
Ing. Tomáš Rašner upozornil na pozdní termín schválení Výroční zprávy. 

4.    Proběhla diskuse o výši částky, kterou bude NBO v roce 2003 rozdělovat.   
       Přítomní   se  seznámili  s projekty  přihlášenými  do  výběrového  řízení  (MM OL – Bezpečně na ulici!, P-centrum –    
       Komplexní preventivní prožitkový program) a diskutovali o jejich obsahu.        
       Projekt: 
       - Bezpečně na ulici! 
         Přítomní souhlasí s poskytnutím grantů za předpokladu navýšení finančního podílu města (min. 50%). 
         Tajemník byl pověřen kontaktovat PhDr. Jarmilu Fritscherovou, aby v tomto ohledu projekt upravila.    
         RNDr. Jaroslav Skříčil byl pověřen projednat se ZP MV možnou finanční participaci na projektu.  
      
       - Komplexní preventivní prožitkový program 
         Přítomní   souhlasí  s  poskytnutím  grantů  za  předpokladu:   přesné  specifikace  využití  financí,  zdůraznění           
         preventivnosti projektu. NBO dále požaduje garanci dofinancování vlastních zdrojů P-centra na projekt (min. 50%). 
         Tajemník byl pověřen kontaktovat Ing. Miloslavu Caletkovou, aby projekt upřesnila. 

       Vyhodnocení projektů a rozhodnutí o poskytnutí grantů proběhne na příštím zasedání. 

      Tajemník byl pověřen na příští zasedání připravit vyhodnocení prodeje dluhopisů, připravit několikaletý odhad výnosů  
      z cenných papírů Fiducia a tedy i odhad částek, které budou určeny na poskytování grantů. 

4. Tajemník Radim Schubert představil koncepci své práce v NBO. 
Koncepce byla vzata na vědomí. 

       
      Tajemník byl pověřen na příští zasedání připravit seznam osob oslovených pro případný sponzorský dar a vlastní          
      představu komunikace s nimi. 

      Po krátké diskusi byl schválen záměr působení osoby zajišťující sponzoring nadace. 
      Předseda správní rady a tajemník byli pověřeni na příštím zasedání představit tuto osobu i návrh smlouvy.         

5.   Správní rada vzala na vědomí rezignaci výkonného ředitel Ing. Daniela Dvouletého ze dne 18. 5. 2003. 

      Byl dohodnut termín příštího zasedání na 1. 9. 2003 (místo bude upřesněno). 

      Zasedání bylo ukončeno. 

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO
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