
 

Zápis 
 Zasedání členů správní a dozorčí rady NBO 

9. února 2004 

Přítomni :   MUDr. Mgr. Ivan Langer, RNDr. Jaroslav Skříčil, JUDr. Petr Ritter, PhDr. František Kalabis, JUDr. Hana     
                    Šimková, JUDr. Zdeněk Šťastný, Ing. Pavel Prudký, RNDr. Ivan Kosatík, Ing. Marie Červenková, 

         

Omluveni : Ing. Zdeněk Tomek, Ing. arch. Petr Fabián, Ing. Jan Myšák 

        Host: Bc. Pavel Skalický, Ing. Martin Tesařík 
__________________________________________________________________________________________ 

1. - Dr. Langer zahájil zasedání. 

2. - byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 10. 11. 2003. 

3. - Primátor Ing. Tesařík představil nového ředitele Městské policie Olomouc Bc. Skalického 
- Bc. Skalický představil vlastní koncepci a priority práce ředitele Městské policie 

- přítomní jednohlasně přijali Bc. Pavla Skalického za člena Správní rady NBO 

4.   - Tajemník přednesl analýzu Adventního varhanního koncertu  
      - Dr. Langer souhlasil s kladným hodnocením koncertu i s ne příliš úspěšnou účastí sponzorů nadace na rautu 
       
      - proběhla diskuse o způsobu oslovování hostů na akce nadace 

       pozvánky   - posílat s dostatečným předstihem 
      - s nutností potvrzení účasti (návratka) 

                 - přímé sdělení žádosti o příspěvek 
      
      - členové byli požádání o doplnění seznamu potenciálních sponzorů nadace 

      - proběhla diskuse o realizování akce nadace v polovině roku 

5.   - Tajemník informoval o realizaci projektu Cena NBO, předložil Harmonogram projektu a návrhy loga a materiálů   
         
      - přítomní se dohodli na - přesunu termínů realizace Ceny NBO o jeden týden (viz. příloha Harmonogram) 

- výběru držitele ocenění 3. kategorie (Civilní osoby) se s hlasem poradním zúčastní zástupci          
  nadace (ředitelé OŘ Policie ČR a Městské policie, člen Správní nebo Dozorčí rady) 

       
      - Tajemník byl pověřen vypracovat   - přesný mediaplán propagace projektu v jednotlivých mediích   
     - strukturu hostů a účastníků slavnostního večera (kapacita sálu 300) 

6. - Tajemník informoval o získání příspěvku z NIF (2,099.000,-Kč) 
- přítomní schválili Statut NBO 

      - Dr. Skříčil informoval o potřebě modernizace kamerového monitorovacího systému (kamery, software) 
      - Bc. Skalický potvrdil zastaralost systému a byl pověřen vytvořit analýzu současného stavu 

7.   - zasedání bylo ukončeno. 

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO      MUDr. Mgr. Ivan Langer 
                  Předseda Správní rady NBO
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