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Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 17. 12. 201 3 
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místno st 220 B, od 10:00 hodin  

 
Přítomni: viz prezen ční listina 
Rada ANNA KK se sešla v po čtu 3 členů a je usnášeníschopná. P řítomna byla 
také členka RK ANNA KK, o. s. 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Měsíční zprávy 
5. Rudolf Chlad, čestný p ředseda 
6. Informace z cest, povolení cest 
7. Členské záležitosti 
8. Vzdělávání v ANNA KK 
9. Výsledky šet ření o vedení ú četnictví v roce 2014 a s ním spojené úpravy 

žádosti o dotace na rok 2014 
10. Nadační fond 
11. Vyhodnocení roku 2013 
12. Příprava témat na VH ANNA KK 2014 
13. Různé  
14. Závěr 

 

1. Úvod  
Jednání zahájila předsedkyně sdružení Hana Šnajdrová, přivítala všechny 
přítomné.  
Materiály k jednání byly členům Rady a Revizní komise dodány elektronicky 
v předstihu, tištěné na místě. Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je 
usnášeníschopná. 
  

2. Volba ov ěřovatele zápisu  
Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena 
Pavlína Menšíková. 

 
Vzhledem k přítomnosti R. Chlada byla navržena změna programu. Vstup R. Chlada 
mezi body 3 a 4 byl Radou ANNA KK schválen. 
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3. Kontrola usnesení z 13. 11. 2013  
� Rada ANNA KK schvaluje pracovní cesty a povoluje proplacení cestovních 

náhrad. 
� Rada ANNA KK schvaluje přijetí nového člena Náhradním rodinám, o. p. s. a 

ukládá H. Šnajdrové administrovat jejich vstup. 
Bylo provedeno, člen má spln ěny všechny povinnosti a stal se řádným 
členem. 

� Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat uvedené workshopy.  
Splněno, namísto Management v NNO byl realizován worksho p Finan ční 
řízení v NNO – schváleno Radou ANNA KK. 

� Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové doplnit anketu o kategorii antiúředník. 
Vyhlášení laureátů se bude konat na jaře 2014. 
Splněno 

� Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat místní pracovní 
skupiny. Termín únor 2014. Trvá. Ve spolupráci s regionálními pracovními 
skupinami se ANNA KK pokusí žádat o malé projekty n a spádových 
obcích.  

� Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi doplnit dohodnuté a připravit ve finálním 
změní výše uvedených dokumentů je schválením Radou ANNA KK. Termín 
5.12.2013.  
Materiály byly dodány, projednáno v samostatném bod u programu.  

� Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové doplnit projektovou dokumentaci o 
připomínky a podat žádost na KÚKK. Druhý podpis žádosti zajistí S. Kříž. 
Splněno, projekt byl podán. 

� Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zajistit potřebná data a připravit návrhy 
na řešení problému s vedením účetnictví u malých organizací.  
Splněno, bude projednáno v samostatném bod ě programu 

 
4. Měsíční zprávy  
Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci listopadu, byla 
komunikována účast na Komisi pro věci sociální a dotační grantový systém na 
podporu rodiny. V tomto dotačním titulu došlo k posunům a dotace byly přiděleny 
organizacím poskytujícím sociální služby.  
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se z ástupci pro soc. oblast 
komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci a navrhnout řešení, jak 
tomuto do budoucna p ředcházet.       
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5. Čestný p ředseda Rudolf Chlad  
Jednání Rady ANNA KK se zúčastnil její čestný předseda Rudolf Chlad. Informoval 
o republikovém dění v neziskovém sektoru. Rada ANNA KK jej vyzvala 
k uspořádání besedy na téma Život v poslanecké sněmovně, lobby atd. 
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové p řipravit zadání besedy a p ředat R. 
Chladovi . 
 
6. Informace z cest, povolení cest  
Kromě plánovaných cest na vzdělávací programy ANNA KK a Radu ANNA KK byla 
Hana Šnajdrová pověřena zastupováním na Radě vlády pro NNO dne 16.12. 2013. 
Na RV pro NNO byly diskutovány výstupy pracovních skupin připravující ve 
spolupráci s MMR Operační programy a dále zpoplatnění soudních úkonů 
souvisejících s registrací NNO do rejstříků. Osvobození bylo součástí Zákona o 
veřejné prospěšnosti, který ovšem nebyl schválen Senátem ČR. H. Šnajdrová 
realizovala výjezd do kanceláře účetní, kde společně připravili vyúčtování projektu 
ANNAKK: Rada ANNA povoluje tyto cesty. Dále byla uskutečněna cesta do K. Varů 
na dnešní Radu ANNA KK. Rada ANNA KK povoluje H. Šnajdrové cestu do 
Karlových Varů za účelem vyúčtování projektu ANNA KK.  
Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje pro placení cestovních 
náhrad. 
 

7. Členské záležitosti   
Organizace Náhradním rodinám, o. p. s. se stala členem. ANNA KK má v současné 
chvíli 36 členů. 
 

8. Vzdělávání v ANNA KK  
Knihovna ANNA KK s odbornou literaturou - průběžně 
ANNA KK realizovala pro své členy celkem 12 vzd ělávacích seminá řů. 
 
 
9. Výsledky šet ření o vedení ú četnictví v roce 2014 a s ním spojené úpravy 
žádosti o dotace na rok 2014  

H. Šnajdrová provedla šetření potřebnosti. Přihlásily se MO ČSŽ, Sokol a jim 
podobné. Počet cca 25 účetních jednotek. Rada ANNA KK bude dále projednávat, 
zda je vedení podvojného účetnictví pro ně nutností. Jedná se o organizace, které 
by se měly v roce 2014 stát pobočnými spolky. Mělo by být zájmem především 
kmenových organizací, aby se postaraly o své pobočné spolky, Pokud bude nutné, 
ANNA KK může zprostředkovat kontakt na účetní firmy, které nabízejí členům 
ANNA KK nižší ceny. ANNA KK nabízí administraci malých projektů ve spolupráci 
s realizátorem. ANNA KK zajistí vzdělávací seminář pro tyto organizace. 
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9. Regionální pracovní skupiny  
Rada ANNA KK předložila návrh na zřízení pracovních skupiny nejen podle oboru 
činnosti, ale také podle místa působnosti. V roce 2015 by tak měly vznikat místní – 
regionální pracovní skupiny, které by se pravidelně scházely k místním tématům. 
Výstupy budou dále předávány Radě ANNA KK dle platné Směrnice o pracovních 
skupinách. ANNA KK si od existence místních pracovních skupin slibuje větší 
propojenost a spolupráci a případně možnost získání dotace na činnost v místech 
působení. Místa zřízení – minimálně Cheb, Sokolov, Ostrov, případně Karlovy Vary a 
další. 
Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupn ě zřizovat tyto skupiny. 
Termín únor 2014. 

 
10.  Nadační fond ANNA KK  
S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod 
komunitního nadačního fondu. Podklady nebyly projednány pro nepřítomnost S. 
Kříže. Dokumenty budou projednány na příštím jednání Rady ANNA KK. Přítomnost 
S. Kříže nutná. 
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové p řipravit termín jednání Rady ANNA KK 
tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi S. K říže. 
 
11. Vyhodnocení činnost ANNA KK v roce 2013  
Hana Šnajdrová připravuje pro potřeby vyúčtování projektu ANNA KK přehled 
činnosti ANNA KK v roce 2013. Tato zpráva bude sloužit jako podklad pro Výroční 
zprávu. Rada ANNA KK se dohodla, že do výroční zprávy přispěje každý člen vedení 
organizace krátkou hodnotící zprávou.  
Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům 
Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký 
příspěvek do Výro ční zprávy. Termín do p říštího jednání RANNA KK.  
 
12. Příprava témat na VH ANNA KK 2014  
 
Rada ANNA KK se usnesla, že VH ANNA KK předloží ke schválení tyto podněty: 
Návrh na schválení Strategického plánu 
Návrh na schválení Výroční zprávy 
Návrh na schválení Zprávy o hospodaření 
Návrh na zvýšení členských příspěvků z 200 Kč na 500 Kč 
RANNA KK ukládá H. Šnajdrové p řipravit tyto dokumenty . 
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13. Různé 
Božena Vávrová předložila RANNA KK informaci o možnosti ČSŽ čerpání dotace 
z Nadace Žena.  V rámci projektu bude realizována beseda na téma Nový občanský 
zákoník v životě lidí a v životě NNO. 
ČSŽ žádá ANNA KK o partnerství s finanční účastí, finanční účast je popsána jako 
zajištění lektora – přednášejícího při této besedě. 
RANNA KK schvaluje partnerství na tomto projektu. 
 
14. Závěr 
Na závěr poděkovala Hana Šnajdrová všem přítomným za účast a pozvala je na 
další jednání Rady ANNA KK, o. s. Termín i místo konání bude upřesněno v 
pozvánce. 
 
USNESENÍ: 

� Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se z ástupci pro soc. 
oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou s ituaci v dota čním 
titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna 
předcházet.       

� Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové p řipravit zadání besedy a p ředat R. 
Chladovi. 

� Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupn ě zřizovat Regionální 
pracovní skupiny. Termín únor 2014. 

� Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové p řipravit termín jednání Rady ANNA 
KK tak,  aby byl v souladu s časovými možnostmi S. K říže. 

� Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK 
členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům 
připravit krátký p říspěvek do Výro ční zprávy. Termín do p říštího jednání 
RANNA KK.  

� RANNA KK ukládá H. Šnajdrové p řipravit dokumenty pro VH ANNA KK. 
� RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném CSŽ do Nadace 

žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma  Nový ob čanský 
zákoník. 

 
  
 

Zapsala: Hana Šnajdrová     Ověřila: Pavlína Menšíková 


