
 

Zápis 
 Zasedání členů správní a dozorčí rady NBO 

 19. května 2003 

Přítomni :  RNDr. Jaroslav Skříčil, Ing. Jiří Král, JUDr. Petr Ritter, Ing. Pavel Prudký, JUDr. Hana 
Šimková, Ing. Marie Červenková, PhDr. František Kalabis, JUDr. Zdeněk Šťastný, Ing. 
Zdeněk Tomek 

Omluveni : MUDr. Mgr. Ivan Langer,  RNDr. Ivan Kosatík 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Ing. Daniel Dvouletý zahájil zasedání členů Správní a Dozorčí rady. 
2. Správní rada provedla kontrolu zápisu z minulého zasedání. 
3. Bod  o rezignaci výkonného ředitele Ing. Daniela Dvouletého byl přesunut za bod různé. Ing. 

Daniel Dvouletý předal všem přítomným členům správní a dozorčí rady písemnou rezignaci 
(viz. Příloha zápisu). 

4. Správní rada projednala grantový program NBO: 
- Grantová pravidla NBO 

Členové správní a dozorčí rady diskutovali o podobě stávajících pravidel. 
Ing. Jiří Král poukázal na možnou problémovost výkladu bodu 2 pravidel. 
Členové správní a dozorčí rady se shodli na vypuštění bodu 10.  
Grantová pravidla byla členy správní rady jednohlasně schválena (viz. Příloha zápisu). 

- Ing. Daniel Dvouletý seznámil členy rad s textem inzerátu (viz. Příloha zápisu). 
       - Po  konzultaci  s  dozorčí  radou  bylo  dohodnuto, že  na  příštím  zasedání  bude  předložen      
         konkrétní  návrh  částky  k  rozdělení  mezi  granty NBO,  které vzejdou z výběrového řízení i      

 informace a vyhodnocení  prodeje dluhopisů. 
5. Členům správní a dozorčí rady byl předložen návrh výroční zprávy NBO za rok 2002. 
6. Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Prudký seznámil správní radu o závěrech z jednání rady 

konané dne 2. 5. 2003.  
7. V bodě různé RNDr. Jaroslav Skříčil seznámil přítomné s vývojem případu přepadení 

zastavárny, na který NBO vypsala odměnu ve výši 10.000,- Kč. Ing. Daniel Dvouletý 
informoval o prodeji neupotřebytelného majetku NBO za symbolickou cenu Domu dětí a 
mládeže. 

8. Byl stanoven termín dalšího zasedání na 30. 6. 2003 v 8.00 hod. Zasedání bylo ukončeno. 
 _________________________________________________________________________________ 

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO 
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