
 

Zápis 
 Zasedání členů správní a dozorčí rady NBO 

 29. září 2003 

Přítomni :   MUDr. Mgr. Ivan Langer, RNDr. Jaroslav Skříčil, Ing. Pavel Prudký, RNDr. Ivan Kosatík, Ing. Marie Červenková,                   
                    PhDr. František Kalabis 

         

Omluveni : JUDr. Hana Šimková, JUDr. Petr Ritter, JUDr. Zdeněk Šťastný, Ing. Zdeněk Tomek 
__________________________________________________________________________________________ 

1.  Dr. Ivan Langer zahájil zasedání. 

2. Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 7. 7. 2003. 

3. Přítomní vyhodnotily projekty přihlášené do výběrového řízení: 

       - Bezpečně na ulici! (MM OL) 
         Přítomní schválili poskytnutí grantu ve výši 42.000,- Kč za podmínky, že Rada města schválí navýšení finančního   
         podílu města. 
  

       - Komplexní preventivní prožitkový program (P-centrum) 
         Přítomní schválili poskytnutí grantu ve výši 60.000,- Kč, s upozorněním na důsledné a včasné vyúčtování a  
         doložení dokumentů o realizaci projektu. 

       - Přítomní se shodli na projednání medializace výběrových řízení na granty s mediálními partnery.  

       - Správní a dozorčí rada bere na vědomí informace o čerpání nadačních příspěvků a souhlasí s prodloužením lhůty    
         čerpání prostředků z NBO na realizaci projektů z Komplexního programu prevence kriminality do 31. 11. 2003. 
         

       - Na základě dopisu ze dne 2. 9. 2003 od Dr. Piláta správní a dozorčí rada souhlasí s bezplatným převodem    
         komponentů kamerového systému na SK Sigma Olomouc a.s.  

4.   Správní a dozorčí rada bere na vědomí informace o stavu financí v nadaci. 
       

      Tajemník byl pověřen na příští zasedání opět pozvat pana Drahotského. 

5.    Dr. Langer podal informace o spolupráci Nadace České spořitelny na projektu Cena NBO. 

       Na přelomu října a listopadu by měla proběhnout tisková konference, na které bude projekt Cena NBO i se    
       samotným oceněním představen a bude slavnostně podepsána smlouva mezi NBO a NČS. 

       Termín konání oslav 10. výročí spolu s vyhlášením Ceny NBO byl stanoven na konec března roku 2004. 
       Přítomní se shodli na slavnostní a velkolepé formě akce (Reduta, Mozartův sál). 

      Tajemník byl pověřen přípravou vánočního koncertu. Na příštím zasedání bude informovat o stavu příprav. 

6. Přítomní diskutovali o způsobu a podmínkách spolupráce osoby zajišťující sponzoring nadace. 
       Předseda správní rady byl pověřen setkáním s paní Bužgovou a projednáním případné spolupráci s nadací.         

      Tajemník navrhl metodiku oslovování potencionálních sponzorů, která byla po diskusi přijata. 

      Tajemník byl pověřen rozeslat všem členům správní a dozorčí rady seznam sponzorů a každý ze členů byl požádán o    
       jeho doplnění. 

7.  Správní rada vzala na vědomí rezignaci Ing. Krále ze dne 18. 9. 2003. 

      Byl dohodnut termín příštího zasedání na 10. 11. 2003 (místo bude upřesněno). 

      Zasedání bylo ukončeno. 

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO
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