Zápis z jednání XX. krajského sněmu
konaného dne 13. září 2018
v Klubu volnočasových aktivit Pešek, Peškova 1, Olomouc
1. Zahájení sněmu
Místopředseda Hynek Pečinka v 17:00 hod. zahájil jednání XX. krajského sněmu, přivítal
všechny přítomné zástupce neziskových organizací. Sněmu byli přítomni zástupci členských
organizací dle prezenční listiny, sněm je dle stanov usnášeníschopný. Hlasovací právo má 19
přítomných zástupců členských organizací. Rovněž byli přivítáni hosté dle prezenční listiny.
Proběhlo odsouhlasení programu – jednohlasně schváleno.
Předsedajícím sněmu všemi hlasy zvolen Marek Podlaha.
Zapisovatelem zápisu byla všemi hlasy zvolena Marcela Vystrčilová.
Ověřovateli zápisu a členy volební komise byli všemi hlasy zvoleni Kateřina Fajstlová a
Michal Umlauf.
2. Vystoupení hostů krajského sněmu a odborné příspěvky
Jiří Rudolf, člen předsednictva – ohlédnutí zpět k počátkům UNO u příležitosti XX. sněmu
Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, za
hejtmana kraje
Hynek Melichar, lídr kandidátky České pirátské strany do zastupitelstva města Olomouce
Miroslav Žbánek, lídr kandidátky ANO 2011 do zastupitelstva města Olomouce
David Křížan, člen předsednictva – „Penězostroj“ – tip na financování činnosti NNO
Leona Valovičová, Krajský úřad Olomouckého kraje – Jak může neziskovce pomoci
sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Jiří Rudolf, člen předsednictva – Aktuality z Rady vlády pro NNO
3. Zpráva o činnosti UNO a jeho předsednictva od posledního sněmu
Předseda Marek Podlaha přednesl zprávu o činnosti UNO a předsednictva. Mandát
předsednictva dnešním dnem končí, krajský sněm zvolí nové předsednictvo na funkční období
dvou let.
Krajský sněm vzal zprávu předsedy na vědomí (hlasování: 19× ano)
4. Finanční záležitosti: účetní závěrka 2017
Marcela Vystrčilová představila účetní závěrku za loňský rok a seznámila přítomné
s hlavními záležitostmi týkajícími se hospodaření UNO.

Krajský sněm účetní závěrku v předloženém znění schválil (hlasování: 19× ano).
Předsednictvo UNO zajistí vložení účetní závěrky do sbírky listin u rejstříkového soudu.
5. Návrh předsednictva na doplnění stanov
Hynek Pečinka okomentoval návrh změny stanov UNO, který byl rozeslán současně
s pozvánkou na krajský sněm. Do stanov v aktuálním znění předsednictvo navrhuje doplnit:
Do čl. VI. Členství ve sdružení do odst. 4 „Členství ve sdružení zaniká“ nové písm. e), které
zní: „nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě (nejvýše 3 měsíce) určené v
písemné výzvě předsednictvem, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.“
Krajský sněm tuto změnu stanov schválil (hlasování: 18× ano, 1× zdržel se, proti 0).
Předsednictvo zajistí doručení stanov v upraveném znění rejstříkovému soudu. Krajský sněm
bere na vědomí, že se toto opatření týká i těch členů, kteří nezaplatili členský příspěvek na
dodatečnou výzvu už v tomto kalendářním roce.
6. Představení kandidátů a volby do předsednictva UNO
Přítomným zástupcům členských organizací se představili kandidáti do předsednictva:
David Křížan, Milan Langer, Hynek Pečinka, Marek Podlaha, Jiří Rudolf, Marcela
Vystrčilová + 3 volná místa (nikdo se nepřihlásil a nikdo nikoho nenavrhl)
Následně proběhla na návrh J. Rudolfa veřejná volba hlasovacími lístky en bloc.
Členy předsednictva s funkčním obdobím do 13. září 2020 byli zvoleni:
David Křížan, Milan Langer, Hynek Pečinka, Marek Podlaha, Jiří Rudolf, Marcela
Vystrčilová (počet hlasů: 14× ano, 5× zdržel se, 0× ne)
7. Informace o oceněních Osobnost neziskového sektoru a Křesadlo 2018
Hynek Pečinka informoval o zapojení UNO do celostátního ocenění Osobnost neziskového
sektoru pořádaného Asociací NNO ČR a vyzval přítomné k nominování zajímavých osobností
neziskového sektoru za náš kraj. Z. Smiřický navrhl pana Kužela, M. Vystrčilová představila
dalšího navrženého pana Brabce a také informovala o další navržené paní Kroupové.
Michal Umlauf informoval o vyhlášení dalšího ročníku oceňování dobrovolníků Křesadlo
v našem kraji a vyzval k nominování vhodných kandidátů. Pozval přítomné na konferenci o
dobrovolnictví, která proběhne 4. 10. 2018 v Olomouci.
8. Závěr sněmu
Marek Podlaha poděkoval přítomným delegátům za účast. Jednání krajského sněmu bylo
ukončeno v 19.30 hodin.
V Olomouci dne 13. září 2018
zapsala Mgr. Marcela Vystrčilová

Zápis ověřila …………………………
Kateřina Fajstlová

Zápis ověřil …………………………………….
Michal Umlauf

