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Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 9. 1. 2012 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášení schopná. 

 

Program: 

 Volba ověřovatele zápisu 

 Kontrola plnění úkolů 

 Provozní záležitosti: 

 Účetnictví 

 Směrnice 

 Změna podpisových vzorů v bance 

 Valná hromada 

 Ostatní 

 

Volba ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena V. Krajsová 

 

Kontrola plnění úkolů 

 Pan Zíka připravil vyúčtování a do konce týdne ho předá na Krajský úřad. 

 Radě ANNA KK byly předloženy DPP pro Hanu Šnajdrovou, ředitelku a Vlastu 

Piterkovou, účetní ANNA KK. Rada obě tyto dohody schválila. Dohody byly 

podepsány předsedou ANNA KK, o. s.  

 

 Dokončení strategického plánu ANNA KK – S. Kříž předložil základní obsah 

strategického plánu vč. struktury. Tento obsah tvoří přílohu zápisu. Vždy na každé 

další Radě bude rozpracován další bod strategického plánu. 

 

Provozní záležitosti 

 

 Pan Zíka vytvoří zprávu o hospodaření a do konce měsíce ji předá H. Šnajdrové 

 Směrnice č. 3 Cestovní náhrady bylo na návrh členů rady změněno. Původní znění 

„Ke služebním cestám mohou být využívána i soukromá vozidla. V případě, že bude 

využito soukromé vozidlo, je řidič povinen mít uzavřeno zákonné pojištění.“   

Platné znění: 

ANNA KK, o. s. 
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„Ke služebním cestám mohou být využívána i soukromá vozidla. V případě, že bude 

využito soukromé vozidlo, je řidič povinen mít uzavřeno zákonné i havarijní 

pojištění.“ 

Ostatní směrnice byly jednohlasně přijaty. 

Jedno vyhotovení směrnic je uloženo v sekretariátu ANNA KK. 

 Dnes jednání v bance ohledně změny podpisového vzoru. 

 Valné hromadě bude předložena zpráva o hospodaření ANNA KK vč. účetní uzávěrky 

od S. Zíky. 

Budou sepsány body VH, které by lidi zajímali, dále smysl ANNA KK + cíle. 

Vypracování výroční zprávy ANNA KK + jednotlivé pracovní skupiny (možnost 

vyzvat bývalé členy). 

 

Ostatní 

Podaný projekt „Zkuste to!“ nebyl schválen. 

Rada ukládá řediteli ANNA KK zpracovat a podat nový projekt pod názvem  „For us“ 

se stejným obsahem se zapracováním  připomínek gestora. Termín podání projektu je 

31.1.2012. 

 

Další Rada ANNA KK bude druhé pondělí v měsíci – 13. 2. 12 od 11:00 v poslanecké 

kanceláři R. Chlada. 

 

 

Zapsala: L. Čermáková    Ověřila: V. Krajsová 
 


