ZÁPIS
z 5. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

6. října 2011
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost č. 320 na Krajském úřadu
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace o projektu FairLook – sl. Řepková
Dobrovolnická sekce – p. Umlauf, info DOBRObus
Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí, smlouvy
Právní subjektivita UNO
Granty na NET, PC
Semináře UNO
Různé (info z pracovních cest, OK4EU a jiné)

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan místopředseda Beil pověřen vedením jednání od p. předsedy Podlahy přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání předsednictva UNO.

K bodu 1. – Informace o projektu FairLook
Mgr. Lucie Řepková představila ve své prezentaci projekt FairLook-bezbariérový internetový
veletrh dostupný pro všechny s plnou podporou viz. předložený materiál, více na www.fairlook.cz
Poté následovala diskuse o možnosti zapojení UNO, o případné prezentaci projektu na akci s NO
nebo na krajském sněmu v r. 2012, případně na toto téma uspořádat seminář

K bodu 2. – Dobrovolnická sekce – p. Umlauf, info DOBRObus
ThLic. Michal Umlauf – informoval o průběhu akce Křesadlo, byly vysvětleny informační šumy
(logo UNO na letáku, účast sekce na akci DOBRObus a jiné), UNO bude informováno o dalším
průběhu akce, navrženo, aby za UNO byl v hodnotící komisi pan předseda Podlaha, a závěrem bylo
konstatováno, že příspěvek na dobrovolnickou sekci bude řešit pan Umlauf s p. Vystrčilovou
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K bodu 3. programu - Kontrola plnění úkolů
ÚKOL pUNO 3/3: Připravit písemné podmínky pro pořádání jednotlivých seminářů ve
spolupráci se sekcí či pomocníkem v okrese ve spolupráci s UNO
Termín:
do konce srpna – nesplněno, jelikož žádné podněty od pomocníků mimo
p. Šnajdrové nepřišly, termín prodloužen do jednání předsednictva UNO
Zodpovídá:
Vystrčilová, Šnajdrová
Stav:
splněno
ÚKOL pUNO 4/3: Zaslat návrhy seminářů plánovaných od podzimu 2011 ve spolupráci se
sekcí či pomocníkem v okrese ve spolupráci s UNO
Termín:
do dalšího jednání pUNO
Zodpovídá:
Stav:

pomocníci UNO a představitelé sekcí
zatím zaslali pomocníci z Olomouce, Jesenicka a od hasičské sekce

ÚKOL pUNO 2/4: Projednat setkání s hejtmanem a politiky s p. Hrabalovou z KÚ
Termín:
do dalšího jednání pUNO
Zodpovídá:
Stav:

Vystrčilová
splněno, připraven dopis pro hejtmana a do rady, nicméně rada o týden posunuta

K bodu 4. programu – Informace ze sekcí
Vystrčilová – smlouva zatím doručena za sekci hasičskou a olomouckou
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová
• Předána vytištěná loga pro MC Krteček a Klub Stačeva
• Vystrčilová – dopis z o. s. Darmoděj, kde informuje, že vystupuje ze sekce NOSSJ,ale
členem UNO zůstává i nadále
• Sokolová – byly naplánovány semináře na úpravu fotek 2x, na počítače a dotace z OK
• Sokolová – plánované schůzky se sekcemi, kde se budou podepisovat smlouvy
Šumperská sekce – sl. Švarcová - omluvena
• Vystrčilová – byl na sekretariát zaslán mail, že Kristýna by chtěla ukončit svoji činnost,
jelikož není z časových důvodů schopna pro UNO dále pracovat, navrhla novou pracovnici
Jitku Bučkovou
• Sokolová – navrhuje dalšího pracovníka – sl. Prokopovou, CV zašle mailem
• Rudolf – ukončení dohody a přijetí nového PN necháme plně v kompetenci p. Závěšického
• Vystrčilová – nutno odevzdat výkazy práce do doby ukončení dohody a předat si materiály
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Sekce APNO – p. Kropáč - omluven
• Šnajdrová – činnost sekce omezena
• Vystrčilová – odeslán návrh smlouvy, ale zatím nepřišla žádná reakce
Sekce PRKNO – p. Rotterová
• v rámci Evropského roku dobrovolnictví dne 16. 9. 11 - hromadné focení na náměstí v PV
• hledá se pomocník pro prostějovský region – zaslány CV a sekce si vybere
• rovněž sekce vyhlásila soutěž o logo sekce
• vyhotoveno logo pro Svaz tělesně postižených a bude předáno osobně
Olomoucká sekce – p. Rudolf
• probíhá připomínkování systému grantových podpor města
• návrh uspořádat seminář pro redakční systém webových stránek (25. 10. 2011, RCO, 10. p.
od 13 do 17 hod.)
• Pečinka – přinesl dokument co je to vlastně „zájmové sdružení právnických osob“
• Šnajdrová – domlouvá pracovní setkání s vedením magistrátu a zástupci sekcí působících na
Olomoucku
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• Dne 15.9. proběhla schůzka, plány na další období, smlouva podepsána OSH Olomouc
• Semináře – na statuty, hospodaření, vedoucí a rozhodčí vždy spojen s dotacemi pro hasiče
• Plánovaná účast na UNO na podzimních shromážděních zástupců sborů, kde je cca přes 100
SDH v každém okrese a je zde prostor UNO prezentovat a propagovat efektivněji než na
malých seminářích
Sekce pro rodinu – p. Kroupová (dříve Saitzová)
• Pozvánka na akci Dny pro rodiny, v říjnu – požádali o zhotovení loga
• Zájem o účast na jednání s městem Olomoucí – okruhy témat od Rodinných center z Olomouce

Dobrovolnická sekce – p. Pečinka
• Viz. Bod 2 – dobrovolnická sekce
Sociální sekce – p. Sibrová - omluvena

K bodu 5. Programu – Právní subjektivita UNO
Rudolf – na pracovní schůzce s Podlahou a Vystrčilovou jsme řešili, jaký typ bude nejvhodnější, po
diskusi na jednání s olomouckou sekcí navrhuji, aby to bylo zájmové sdružení právnických osob,
dále navrhuji změnu ve statutu a volebním řádu, že bude období dvouleté, volit se bude předseda a
dva místopředsedové, kteří budou statutárními orgány s omezenými finančními pravomocemi,
uskutečnit po vypracování návrhu změn ve stanovách veřejné projednávání, aby se jednotlivé NO
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mohli vyjádřit, prodiskutovat zakladatele a způsob přistupování jednotlivých NO za členy, zrušit
UNO a zároveň vznik UNO s IČ
Pokorný – promyslet přechod webových stránek či obsahu
Šnajdrová – problematika financování v překlenovacím období
Závěšický – souhlasí s typem UNO, předloží návrh ve správní radě své neziskovky a chce být
jedním ze zakladatelů
K bodu 6. Programu - Granty na NET a PC
Vystrčilová – předložila tabulky došlých žádostí na příspěvek na internet a počítač, proběhla
diskuse k jednotlivým žádostem a bylo odsouhlaseno z došlých žádostí 14 příspěvků na PC a 8
příspěvku na internet.
HLASOVÁNÍ PRO PC: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
HLASOVÁNÍ PRO NET: 5 ANO, 0 NE, 1 ZDRŽEL SE
K bodu 7. Programu - Semináře UNO
Vystrčilová – naplánovány další semináře UNO na dotace z OK – Olomouc a Jeseník, úprava fotek
– Olomouc a Jeseník, semináře s hasiči, práce na počítači
K bodu 8. Programu - Různé
1) Beil – informoval, že zápis ze semináře v Praze ve dnech 21. -23. 9. 2011 je uveřejněn v
bulletinu

Jednání bylo ukončeno v 18:55 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 3. listopadu od 15 hodin
schůzka s PN, místnost č. 320 na KÚ

Ing. Zdeněk Beil
místopředseda UNO
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