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ZAÁ PIS 
členské schůze Asociace NNO Jihočeského 

kraje z.s. 
 

dne 7. listopadu 2017 
České Budějovice 

 
Členská schůze Asociace NNO JČK z.s. byla zahájena v úterý 7. listopadu 2017 v  Baby centru  

Šikulka v Českých Budějovicích  v 15.00 hod. Při zahájení bylo přítomno 7 zástupců členských or-
ganizací ANNO JČK  z.s. s hlasem rozhodným z celkového počtu 19ti členských organizací. 

 
Omluveni  
Střední škola informatiky a právních studií o.p.s. České Budějovice, VŠERS z.ú. České Budějovice, 

KREBUL o.p.s. Prachatice. 
Nepřítomní zástupci členských organizací Asociace NNO JČK z.s.  - členské organizace nereagující 

na opakovanou pozvánku a bez omluvy se nezúčastňující se členské schůze  
Sdružení METHA z.s. Jindřichův Hradec, ICOS o.p.s. Český Krumlov, Humanitární pomoc Ukrajině, 

z.s., Sdužení jihočeských celiaků, z.s. České Budějovice, Mesada, z.s. Písek, Tenis Tábor z.s., Rozvojová 
vzdělávací o.p.s. Č. Budějovice, Síť pro rodinu z.s., LEDAX o.p.s. České Budějovice. 

Tzn. členská schůze byla při svém zahájení neusnášeníschopná. 
 
 
 
PRŮBĚH ČLENSKÉ SCHŮZE: 
 
ad 1) Účastníky přivítal Jiří Řeháček, předseda Asociace NNO JČK z.s., který celé jednání modero-

val. 
 Výkonný výbor Asociace NNO JČK z.s. navrhl přítomným členům aplikovat  v dané situaci usta-

novení  odstavce VI. Stanov Asociace NNO JČK z.s. ( Není-li valná hromada usnášeníschopná, koná se 
náhradní valná hromada s totožným programem na stejném místě. Náhradní valná hromada je usnáše-
níschopná bez ohledu na počet přítomných).   

 
Návrh přednesl předseda Asociace NNO JČK z.s. Jiří Řeháček 
hlasování o návrhu aplikace ustanovení odstavce VI. Stanov Asociace NNO JČK z.s.:  
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 
závěr: 
Členská schůze schvaluje jednomyslně návrh aplikovat ustanovení odstavce VI. Stanov Asociace 

NNO JČK z.s. - členská schůze se uskuteční s totožným programem na stejném místě, tzn. v Baby cen-
tru Šikulka České Budějovice, Rudolfovská 634, ve stejný den dle pozvánky členům.   
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ad 2) Schválení jednacího řádu členské schůze 
předseda Asociace NNO JČK z.s. -  jednací řád členské schůze byl zaslán členům souběžně 

s pozvánkou na členskou schůzi  
hlasování o jednacím řádu členské schůze 
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 
závěr: 
Jednací řád členské schůze byl schválen jednomyslně. 
 
ad3) Projednání a schválení programu členské schůze  
Předseda Asociace NNO JČK z.s. následně seznámil přítomné zástupce členských organizací 

s návrhem programu jednání členské schůze. Veškeré materiály týkající se členské schůze byly pří-
stupné všem členům na webu Asociace NNO JČK z.s., další obdrželi v dostatečném předstihu před  

konáním členské schůze.  
 
 
Návrh Programu jednání členské schůze Asociace NNO JČK z.s. 
 

1. Zahájení členské schůze 
2. Schválení jednacího řádu členské schůze 
3. Projednání a schválení programu valné hromady  
4. Volba mandátové a návrhové komise 
5. Zpráva o činnosti a hospodaření Asociace NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně    

hospodářského výsledku 
6. Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství uzavřená mezi Jihočeským  krajem a Asociací 

NNO Jihočeského kraje z.s. 
7. Volby orgánů spolku   
8. Nominace zástupců Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. do pracovních skupin  
9. Plán činnosti Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. v roce 2017  
10. Rozpočet Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. na rok 2017   
11. Diskuze – různé 
12. Projednání a schválení usnesení členské schůze 
13. Závěr a ukončení členské schůze  

 
hlasování o návrhu programu jednání členské schůze 
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 
závěr: 
Členská schůze schvaluje návrh programu jednání jednomyslně 
 
d4 ) Volba mandátové komise a návrhové komise 
 
Předseda Asociace NNO JČK z.s. seznámil přítomné zástupce členských organizací s tím, že na 

opakované výzvy k nominaci zástupců členských organizací do orgánů spolku nebyl před konáním 
členské schůze nikdo navržen. Vzhledem k počtu zúčastněných zástupců členských organizací se jeví 
jako nefunkční ustanovení jednotlivých komisí. 
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Navrhl tedy, aby se zapisovatelem členské schůze a předkladatelem návrhu usnesení stal tajem-
ník Asociace NNO JČK z.s. Vzhledem k bodu 1 a následně bodu 7 se nejeví jako potřebné ani ustanove-
ní mandátové komise členské schůze.    

hlasování o návrhu stanovení zapisovatele a předkladatele návrhu usnesení členské schůze pově-
řen tajemník Asociace NNO JČK z.s. 

pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 
závěr: 
Členská schůze schvaluje zapisovatelem a předkladatelem návrhu usnesení členské schůze ta-

jemníka Asociace NNO JČK z.s. 
 
 
ad 5) Zpráva o činnosti a hospodaření Asociace NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně    
hospodářského výsledku 
  
Předseda Asociace NNO JČK z.s. seznámil účastníky s Výroční zprávou o činnosti Asociace NNO 

JČK z.s.za rok 2016 a Zprávou o hospodaření AICM ČR za rok 2016 včetně komentáře. 
 
Diskuze: 

- zásadním problém se aktuálně Asociaci NNO JČK z.s. jeví přístup Jihočeského kraje 
k realizaci Dohody o vzájemné spolupráci a partnerství, 

- dle této Dohody se má mimo jiné každoročně uskutečnit pracovní hodnotící setkání zá-
stupců zainteresovaných stran – ze strany Jihočeského kraje nebylo v uplynulém období žádné se-
tkání iniciováno – návrh iniciovat jej Asociací NNO JČK z.s.   

- s tím souvisí i dotační podpora Jihočeského kraje – pro rok 2017 nebyla v rozpočtu kraje 
plánována a zřejmě i z tohoto důvodu bylo účelově úředníky KÚ Jihočeského využito administra-
tivně technické chyby ve vyúčtování dotace z roku 2016 k neposkytnutí dotace pro rok 2017 

- Asociace NNO JČK z.s. v roce 2017 hospodaří jen s prostředky z členských příspěvků 
členů, tzn. byly významně omezeny  i předpokládané aktivity  
 
Materiály byly korespodenčně schváleny členy Asociace NNO JČK z.s. ve dnech 22. – 27.června 

2017 
 
ad 6) Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství uzavřená mezi Jihočeským krajem a Asociací 

NNO JČK z.s. 
předseda Asociace NNO JČK z.s.: 
Dohoda by měla být hodnocena 1 x za rok, zástupci Jihočeského kraje doposud neprojevili v 

tomto směru žádnou iniciativu.  
Návrh - iniciovat setkání s hejtmankou Jihočeského kraje a o jeho výstupech informovat členy 

ANNO JČK z.s. 
Diskuze: 

- Jednání uskutečnit v nejbližším možném termínu i vzhledem k přípravě rozpočtu 
Jihočeského kraje na rok 2018 

 
hlasování o návrhu – pracovní hodnotící setkání s hejtmankou Jihočeského kraje  
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účast – předseda Asociace NNO JČK z.s., tajemník Asociace NNO JČK z.s., ředitel CPDM o.p.s. Český 
Krumlov, pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 

závěr: 
Členská schůze ukládá výkonnému výboru Asociace NNO JČK z.s. uskutečnit pracovní hodnotící  

setkání s hejtmankou Jihočeského kraje tajemníka Asociace NNO JČK z.s. 
Odpovídá předseda Asociace NNO JČK z.s., tajemník Asociace NNO JČK z.s., ředitel CPDM o.p.s. 

Český Krumlov,  
 

 
ad 7) Volby orgánů spolku   
tajemník Asociace NNO JČK z.s. 
Statutární zástupci členských organizací Asociace NNO JČK z.s. byly před jednáním členské 

schůze vyzváni k nominacím svých zástupců do voleb orgánů spolku  
předseda spolku – stávající předseda spolku Jiří Řeháček předpokládá ukončit své působení v 

této funkci - dle Stanov volí předsedu jmenovitě členská schůze 
podání nominací na předsedu spolku – žádná nominace nebyla podána před ani v průběhu 

jednání členské schůze   
výkonný výboru spolku – ve stávajícím výkonném výboru předpokládá ukončit své působení 

Mgr.Zdeněk Krejsa DiS.  - dle Stanov volí výkonný výbor členská schůze 
podání nominací na členy výkonného výboru – žádná nominace nebyla podána před ani v 

průběhu jednání členské schůze   
revizor spolku – stávajícím revizorem spolku je Mgr.Hana Vlasáková, DiS. - dle Stanov volí 

revizora členská schůze  
podání nominací na revizora spolku – žádná nominace nebyla podána před ani v průběhu jednání 

členské schůze   
provozní kancelář spolku -  doposud provozní kancelář působila při Informačním centru pro 

mládež Tábor z.s.  – tento členský spolek  k  31.7.2017 ukončil poskytování bezúplatných veřejných 
služeb docházkovým způsobem a prostory k těmto činnostem určeným opustil, tzn. i Asociace NNO 
JČK z.s. své působení v těchto prostorech ukončila -  dle Stanov rozhoduje o provozování provozování 
členská schůze 

 
diskuze 

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem i v souvislosti s bodem 6 programu jednání a 
dořešení problematiky podpory Jihočeského kraje projevili stávající zástupci členských organizací 
v orgánech spolku vůli i nadále dané funkce vykonávat s tím, že personální změny budou řešeny 
průběžně včetně využití možností kooptace, elektronického hlasování atd.   
 
hlasování o návrhu – orgány spolku – předseda, výkonný výbor, revizor  
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 
závěr: 
Členská schůze bere na vědomí daný stav a doporučuje výkonnému výboru řešit personální za-

bezpečení Asociace NNO JČK z.s. s dostatečným předstihem před konáním členské schůze v 1.pololetí 
2018.     
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ad 8) Informace o činnostech a aktivitách delegovaných zástupců ANNO JČK v celostátních a 
regionálních orgánech a institucích. Nominace zástupců Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. do 
pracovních skupin  

tajemník Asociace NNO JČK z.s. 
Asociace NNO JČK z.s. je aktuálně zastoupena zástupci svých členů v těchto orgánech a institucích   
Celostátní a nadregionální úroveň 
Předseda Asociace NNO JČK z.s. - člen Dozorčí komise ANNO ČR – ukončeno, výběrová komise 

pro výzvu č. 03_15_040  
Ředitel CPDM o.p.s. Český Krumlov – řádný člen Monitorovacího výboru Česko Rakousko 
 
Jihočeský kraj 
Regionální stálá konference pro území JČK (http://rsk.kraj-jihocesky.cz)  
dosavadní řádný člen za Asociaci NNO JČK z.s. – předseda ICM Tábor z.s., tajemník Asociace NNO 

JČK z.s. – Regionální akční plán Jihočeského kraje 
podání nominací na řádného člena Regionální stálé konference Jihočeského kraje -  žádná 

nominace nebyla podána před ani v průběhu jednání členské schůze   
 
Diskuze: 

- vzhledem k současnému, ale hlavně k budoucímu období je nutné, aby NNO byly zastou-
peny i následnických orgánech a institucích podporujících územní rozvoj a partnerství     
závěr  
Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nominace před ani v průběhu jednání členské schůze 

projevil předseda ICM Tábor z.s., tajemník Asociace NNO JČK z.s. projevil vůli zastupovat Asociaci NNO 
JČK z.s. v Regionální stálé konferenci s tím, že personální změny budou řešeny průběžně včetně využití 
možností kooptace, elektronického hlasování atd.   

 
Regionální stálá konference pro území JČK   - náhradník za Asociaci NNO JČK z.s.  - předseda Aso-

ciace NNO JČK z.s.    
podání nominací na náhradníka Regionální stálé konference Jihočeského kraje  
předseda Asociace NNO JČK z.s. projevil vůli zastupovat Asociaci NNO JČK z.s. v Regionální stálé 

konferenci s tím, že personální změny budou řešeny průběžně včetně využití možností kooptace, elek-
tronického hlasování atd.   

 
Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálá konference pro území JČK    
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, Rámce investičních projektů pro IROP 
dosavadní řádný člen – ředitel CPDM o.p.s. Český Krumlov, náhradník – ředitel KREBUL o.p.s. 

Prachatice 
Pracovní tým – téma inkluze – předseda Sdružení jihočeských celiaků, z.s.  
podání nominací na řádného člena a náhradníka Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé 

konference Jihočeského kraje  
diskuze 
Mimo jiné výstupem aktivit členů zastupujících v dané Pracovní skupině Asociaci NNO JČK z.s. je 

zpracování a zařazení investičního projektu sítě informačně poradenských a konzultačních pracovišť 
NNO v Jihočeském kraji  

-  žádná nominace nebyla podána před ani v průběhu jednání členské schůze   
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ZÁVĚR 
ředitel CPDM o.p.s. Český Krumlov a ředitel KREBUL o.p.s. Prachatice projevil vůli zastupovat 

Asociaci NNO JČK z.s. v Pracovní skupině Vzdělávání Regionální stálé konference Jihočeského kraje  
s tím, že personální změny budou řešeny průběžně včetně využití možností kooptace, elektronic-

kého hlasování atd.   
 
Pracovní skupina RSK Jihočeského kraje pro inovace (http://rsk.kraj-jihocesky.cz) 
stávající řádný člen za Asociaci NNO JČK z.s. řádný člen ing. Jiří Dušek Ph.D., Vysoká škola evrop-

ských a regionálních studií, z.ú. České Budějovice, prorektor,  
podání nominací na řádného člena Pracovní skupiny RSK Jihočeského kraje pro inovace 
žádná nominace nebyla podána před ani v průběhu jednání členské schůze   
závěr 
ing. Jiří Dušek Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. České Budějovi-

ce, prorektor,  
projevil vůli zastupovat Asociaci NNO JČK z.s. v Pracovní skupině RSK Jihočeského kraje pro ino-

vace  
 
Pracovní skupina RSK Jihočeského kraje pro cestovní ruch – ing.Polášek 
Asociace NNO JČK z.s. doposud v této pracovní skupině Jihočeského kraje nemá zastoupení řád-

ným členem či náhradníkem 
Diskuze: 

- mimo jiné v rámci této pracovní skupiny jsou připravovány společné projekty Jihočes-
kého a Jihomoravského kraje  

podání nominací na řádného člena Pracovní skupiny RSK Jihočeského kraje pro cestovní ruch 
žádná nominace nebyla podána před ani v průběhu jednání členské schůze   

závěr 
personální změny budou řešeny průběžně včetně využití možností kooptace, elektronického hla-

sování atd.   
 
Pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální věci 
Na posledním jednání Regionální stálé konference Jihočeského kraje dne 25.9.2017 v rámci bodu 

jednání Informace o výsledcích mapování potřeb v sociální oblasti a jejich možném využití byl prezen-
tován návrh k možnému zřízení této nové komise i při Regionální stálé konferenci v Jihočeském kraji  

 
Diskuze: 

- jedná se o možnou novou pracovní skupinu na základě pozitivních zkušeností z jiných 
krajů ČR 

 
podání nominací na řádného člena Pracovní skupiny pro zdravotnictví a sociální věci Jihočeského 

kraje  
o nominaci projevila zájem Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka Jihočeského centra pro zdravot-

ně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice a Jihočeského centra rovných příležitostí, z.ú. 
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návrh:  
pro 7/ proti 0 / zdržel se 0 
závěr 
Členská schůze Asociace NNO JČK z.s. schvaluje a doporučuje nominovat ředitelku Jihočeského 

centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice a Jihočeského centra rovných příležitostí, 
z.ú. za řádného člena Pracovní skupiny pro zdravotnictví a sociální věci Jihočeského kraje zastupující-
ho Asociaci NNO JČK z.s. 

 
ad 9) Plán činnosti Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. v roce 2017  
tajemník Asociace NNO JČK z.s. 
Materiály byly korespodenčně schváleny členy Asociace NNO JČK z.s. ve dnech 22. – 27.června 

2017. Vzhledem zejména k ekonomické situaci nebyly předpokládané aktivity realizovány v plném 
rozsahu. V podstatě tyto aktivity pro Asociaci NNO JČK vykonávali její členové, např. V rámci 
prezentací na Veletrhu NGO Market, aktivitě v oblasti školních novin a časopisů, apod.   

 
Diskuze: 

- i přes nepříznivou ekonomickou situaci by bylo vhodné uskutečnit tradiční setkání jiho-
českých NNO ve spolupráci s Jihočeským kraje – realizace i v rámci pracovně hodnotícího setkání 
s paní hejtmankou 

- možný obsah setkání – nová zákonná ustanovení v roce 2018 – např. ochrana osobních 
údajů, registry smluv, ekonomika, atd.  

 
hlasování o návrhu  
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0 
závěr: 
členská schůze ukládá výkonnému výboru Asociace NNO JČK z.s. připravit a realizovat setkání 

Jihočeských NNO ve spolupráci s Jihočeským krajem do konce roku 2017. 
Odpovídá: předseda Asociace NNO JČK z.s., výkonný výbor, tajemník  

 
 
ad 10). Rozpočet a hospodaření Asociace NNO JČK z.s. v roce 2017  
 
předseda Asociace NNO JČK z.s.  
Seznámil členskou schůzi se stavem rozpočtu Asociace NNO JČK v roce 2017. Asociace NNO JČK 

z.s. aktuálně hospodaří pouze s vlastními prostředky z příspěvků členských organizací. Členové orgá-
nů spolku, včetně zástupců Asociace NNO JČK z.s. v různých pracovních skupinách, v tomto roce veš-
keré náklady spojené s aktivitami ve prospěch Asociace NNO JČK z.s. realizují především ze svých 
osobních zdrojů a zdrojů mateřských organizací.     

 
Diskuze 

- je možné využít institutu dobrovolného členského příspěvku nad rámec řádného člen-
ského příspěvku 

- členský příspěvek ve výši 200 Kč/rok doposud neuhradili tito členové 
Humanitární  pomoc  Ukrajině, z.s., Sdružení METHA z.s. Jindřichův Hradec 

Závěr 
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Členská schůze bere na vědomí aktuální stav rozpočtu a finančních prostředků Asociace NNO JČK 
z.s. 

 
ad 11) Diskuze – různé 
 
- úhrada členských příspěvků – pokud jej výše uvedení neuhradili, bylo by vhodné zahájit s nimi 

řízení o ukončení členství 
-  je vhodné pokračovat ve zpracování a distribuci Občasníku   
 
Závěr  
Členská schůze ukládá výkonnému výboru zahájit řízení ve věci členství Sdružení METHA z.s. 

Jindřichův Hradec, Humanitární  pomoc  Ukrajině, z.s. v souvislosti s plněním povinností člena Asocia-
ce NNO JČK z.s. článek  IV písmeno e) ( řádně a včas platit členské příspěvky) Stanov Asociace NNO 
JČK z.s.   
 

ad 12) Projednání a schválení usnesení členské schůze 
 
Zapisovatel – tajemník Asociace NNO JČK z.s. přednesl účastníkům členské schůze  
 
návrh usnesení 
 
Členská schůze Asociace NNO JČK z.s. konaná dne 7.11.2011 v Baby centru Šikulka 
v Českých Budějovicích 
 
Schvaluje  
 

1. Návrh aplikovat ustanovení odstavce VI. Stanov Asociace NNO JČK z.s - členská schůze se usku-
teční s totožným programem na stejném místě, tzn. v Baby centru Šikulka České Budějovice, 
Rudolfovská 634, ve stejný den dle pozvánky členům.   

2. Nominaci ředitelky Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice a Ji-
hočeského centra rovných příležitostí, z.ú. za řádného člena Pracovní skupiny pro zdravotnictví 
a sociální věci Jihočeského kraje zastupujícího Asociaci NNO JČK z.s. 

 
Ukládá 
 

1. výkonnému výboru Asociace NNO JČK z.s. uskutečnit pracovní hodnotící setkání s hejtmankou 
Jihočeského kraje tajemníka Asociace NNO JČK z.s. 

2. Odpovídá předseda Asociace NNO JČK z.s., tajemník Asociace NNO JČK z.s., ředitel CPDM o.p.s. 
Český Krumlov, termín do 30.11.2017  

3. výkonnému výboru zahájit řízení ve věci členství Sdružení METHA z.s. Jindřichův Hradec, Hu-
manitární  pomoc  Ukrajině, z.s. v souvislosti s plněním povinností člena Asociace NNO JČK z.s. 
článek  IV písmeno e) ( řádně a včas platit členské příspěvky) Stanov Asociace NNO JČK z.s.   
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Doporučuje 
 

1. výkonnému výboru řešit personální zabezpečení činnosti a aktivit orgánů spolku a Asociace 
NNO JČK z.s. s dostatečným předstihem před konáním členské schůze v 1.pololetí 2018.     

 
Bere na vědomí  
 

1. vůli stávajících zástupců členských organizací k působení nadále dané funkce v orgánech 
spolku vykonávat s tím, že personální změny budou řešeny průběžně včetně využití možností 
kooptace, elektronického hlasování atd.   

2. informaci o činnostech a aktivitách delegovaných zástupců ANNO JČK v celostátních a 
regionálních orgánech a institucích. 

3. aktuální stav rozpočtu a finančních prostředků Asociace NNO JČK z.s. 
 
návrh:  
pro 7/ proti 0 / zdržel se 0 
 
závěr 
Členská schůze Asociace NNO JČK z.s. schvaluje toto usnesení  
 
ad 13).  Závěr a ukončení členské schůze 
předseda Asociace NNO JČK z.s. 
poděkování za účast, poděkování hostiteli 
 
V 16:15 hod. ukončení oficiálního jednání členské schůze. 
 
 
Zapsal:  
tajemník Asociace NNO JČK z.s. 
 
 
ověřil:  
 
předseda Asociace NNO JČK z.s. 
 
 

 


	Pracovní skupina RSK Jihočeského kraje pro inovace (http://rsk.kraj-jihocesky.cz)
	stávající řádný člen za Asociaci NNO JČK z.s. řádný člen ing. Jiří Dušek Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. České Budějovice, prorektor,
	ing. Jiří Dušek Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. České Budějovice, prorektor,

