
 

Zápis 
 Zasedání členů Správní a Dozorčí rady NBO 

13. září 2004 

Přítomni :   MUDr. Mgr. Ivan Langer, RNDr. Jaroslav Skříčil, JUDr. Petr Ritter, JUDr. Zdeněk Šťastný, Ing. Pavel Prudký, 
Ing. Marie Červenková, Ing. Zdeněk Tomek, 

         

Omluveni : RNDr. Ivan Kosatík, PhDr. František Kalabis, JUDr. Hana Šimková, Ing. arch. Petr Fabián, Ing. Jan Myšák, 
Bc.Pavel Skalický 

        _________________________________________________________________________________________ 

1. - Dr. Langer zahájil zasedání. 

2. - Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 6. 4. 2004. 

3. - Grantové řízení 2004: 

- Dr. Langer vyjádřil zklamání nad počtem a kvalitou přihlášených projektů do grantového řízení. 
- Tajemník informoval o propagaci a medializaci grantového řízení NBO. 

- Přítomní vyhodnotily projekty přihlášené do výběrového řízení a rozhodli: 

- udělit grant v celkové výši požadovaných finančních prostředků 20.000,- Kč na projekt Týden s prevencí nejen    
  v dopravě Statutárního města Olomouc 

  

- udělit grant v celkové výši požadovaných finančních prostředků 85.000,- Kč na projekt Komplexní preventivní   
program – prožitkové lekce občanského sdružení P-centrum, s podmínkou vyjasnění údaje o výši částky   
grantu NBO uvedeného ve Výroční zprávě 2003 P-centra 

        - neudělit grant projektu Kino bez bariér Olomouckých kin s.r.o.  

- prozatím neudělit grant projektu Společnou cestou NOPO – Nezávislé občanské poradny Olomouc.  
 - Tajemník byl pověřen kontaktovat Jiřího Beneše s NOPO, aby byl projekt blíže konkretizován a specifikován. 

     - Přítomní vyjádřili předběžný souhlas podílet se na projektu Riziková lokalita sportovních a obchodních center   
        v rámci Programu prevence kriminality Partnerství 2004 Olomouc, s rozhodnutím po předložení finální podoby   
        projektu. 

- Přítomní diskutovali o úpravě stanov NBO, byl pověřen předseda Správní rady a tajemník, aby na příští zasedání   
       předložili upravený návrh stanov  

4. - Dr. Langer informoval o připravovaných oslavách 10. výročí založení NBO   

- Přítomní se shodli na představené podobě oslav, termínu (neděle 21. 11. 2004) i místě konání zábavného večera   
  (Velký sál Moravského divadla v Olomouci). 

5. - Tajemník seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy 2003.   

- Přítomní Výroční zprávu 2003 schválili. 

6. - Byl stanoven termín příštího zasedání na druhou polovinu měsíce října 2004. 

- Zasedání bylo ukončeno.  

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO
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