
 

Zápis 
 Zasedání členů Správní a Dozorčí rady NBO 

28. listopadu 2005 

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

         

Omluveni : RNDr. Ivan Kosatík, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. arch. Petr Fabián, Ing. Jan Myšák,  
_________________________________________________________________________________________ 

1. - Dr. Langer zahájil zasedání. 

2. - Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 14. 3. 2005. 
- Na doporučení Ing. Prudkého nebyla přijata nabídka ČP INVEST investiční společnost, a.s. z minulého zasedání 

3. - Grantové řízení: 

- Přítomní diskutovali o projektech přihlášených do grantového řízení 2005 
- Dr. Langer navrhl podpořit dlouhodobé projekty zaměřené především na prevenci a bezpečnost v dopravě 
- Dr. Skříčil informoval o průzkumech veřejného míněný, které si nechala vypracovat policie, ze které vyplívá, že 
  veřejnost nejvíce trápí neuspokojivý stav v dopravě, proto navrhl takové projekty podpořit 
- přítomní souhlasili a rozhodli: 

 - udělit grant projektům:  
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY – 100.000,- Kč 

BEZPEČNĚ NA PŘECHODECH - nasvícení přechodů speciálními svítidly ZEBRA – 144.000,- Kč 
(přítomní se dohodli na podmínce, že přechody budou vytipovány ve spolupráci s Policií ČR, Městskou 
 policií Olomouc a Odborem dopravy Magistrátu města Olomouc a konzultovány i s NBO) 

POŘÍZENÍ RADARU NA MĚŘENÍ RYCHLOSTI – 56.000,- Kč 
(přítomní se dohodli, že používání radaru by mělo mít především preventivní charakter a primárně by měl 
 být používán na místech s velkou frekvencí osob, zejména u škol, školek, domovů pro seniory, atp.)  
- Bc. Skalický se zdržel hlasování 

- neudělit grant projektům: 
  Komplexní preventivní program – prožitkové akce 
  Bezpečí je věcí nás všech 
  Komunitní centrum 
  Komunitní centrum – kroužek kamera 
  Komunitní centrum – počítačový klub 
  Romas Help 

4. - Informace o připravovaných projektech: 

- Dr. Langer informoval o Adventním varhanním koncertě v chrámu sv. Mořice (čtvrtek 15.12.2005, 18:00 hodin), třetím ročníku 
 Ceny Nadace Bezpečná Olomouc 2005 (duben 2006), velké bezpečnostně preventivní akci Bezpečná cesta (březen 2006) 

5. - Různé:  

- Tajemník informoval o podnětu Komise městské části č.14 – Nové Hodolany na rozmístění kamery v rámci kamerového 
 monitorovacího systému na Masarykově tř. a tř. Kosmonautů. 
- Bc. Skalický informoval o chystaném rozšíření kamerového systému o kameru, která bude umístněna na jedené z budov 
 Křižovatky na Žižkově náměstí a měla by monitorovat celou Masarykovu tř. a tř. 17. listopadu  

7.   - Zasedání bylo ukončeno.  

Zapsal: Radim Schubert – tajemník NBO
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