Zápis ze zasedání Správn í rady NF AKUTN ,CZ
Termín zasedání: 13. 5. 20].3

NADAINl
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nfitdfičnťfat:d rr uk*\,/*}"io
a plrblikačnih* potŤálu

Pozvaní: Dr. Štourač,prof. Ševčík,dr, Turčáni, dr. K ikava, dr. Štoudek,ing.

AHIJTí,,íÉ,cz

Schwarz, dr, Kraus, doc. Dušek, dr, Smékalová, ing. Zeman

,,. ejde ne

P ítomni: Dr. Štourač,dr. Kraus, dr. K ikava, dr, Štoudek, ing. Schwarz, dr.

Nadační ťt:nd AHUTNĚ.*X

smékalová

#ž fifi

Omluveni: prof. Ševčík,ing. Zeman, dr, Turčáni, doc. Dušek
Program zasedání:

a

1.

Účetnicwí za rok 2o12

2.

Schválení četnízávěrky

3.

Schválení návrhu

4.

Nové záznamy u Krajského soudu

5.

Proběhlé akce podpo ené NF RrurruĚ.cz (KUM 2013, Dies Academicus,

rn

četnípro rok 2013

ročnízprávy rur arUrruĚ.CZ

videokonferenční p enosy apod.)

6.

Plánované akce s podporou NF AKUTNĚ. CZ (Konference AKUTN E.CZ,
Golfovy turnaj AKUTN E.CZ, videokonferenční p enosy)

7.

Schválenítransakcí na Transparentním kontu NF RrutruĚ,cz k 12.5.2013

8.

Finančnív, hled pro zbytek roku 20]"3

9,

Administrativa AKUTNE.CZ

10. Platebníkarta rur RrutmĚ.CZ
11. Ochranná známka arUrruĚ.CZ
12, Reklamní p edměty AKUTNE.CZ (káva apod.)
13. R zné
r+,

Út<oty z

posledního zasedání sR NF AKUTruĚ.cz

- kniha lntenzivní

medicína, leták Jak na nadačnídar
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNE.CZ

FONnAKilTruH"ffi

Prrjběh jednání:

níedačnťť*r"id vyuk*vé?r o
a pubtíkačnih* portálu

Navržen, program zasedání byl schválen všemi hlasy. P edseda SR rur RrUrruĚ.CZ

AXt-íTí,.íÉ,cz

p ivítal p ítomné.

1,

Účetnicwíza rok 2oL2 a ríčetnípro rok 2oL3

v

ádném termínu -

Kann*t"tice 5

četnictvízarok 2013

Schválení ričetnízávěrky - byla schválena revizorem NF, SR rur RrUrruĚ.CZ
bere na vědomí
Schválení návrhu v, ročnízprávy rur nrurruĚ.cZ - sR rur RrurruĚ.cz
schvaluje V, ročnízprávu o činnosti a hospoda enívšemi hlasy, pově uje
p edsedu SR NF vytvo ením elektronické verze a odevzdáním na rektorát

3.

MU a na Krajskt soud v Brně
Nové záznamy u Krajského soudu

4.

p edseda a místop edseda 5R NF

- zapsáni novíčlenovéod
- SR NF bere na vědomí

L6,4.2OL3 a

proběhlé akce podpo ené NF AKUTNĚ.cZ (KUM 2013, Dies Academicus,
videokonferenční p enosy apod.) - KUM za13 - 5R NF bere na vědomí
tisporu proti plánovanému rozpočtu a vyrovnanou bilanci kurzu (P íloha

5.

1), SR NF byla informována o zdárném

pr

běhu propagačníakce v rámci

Dies Academicus a realizaci

plánované akce s podporou NF AKUTNĚ.cZ

6.

-

sR NF AKUTNĚ.CZ vzala na

vědomí stav p íprav V. konference AKUTNĚ.CZ, stav p íprav benefičního
golfového turnaje AKUTNĚ.CZ lnvitational 2013 2L.9.2013 na Kaskádě a
videokonferenčních p
s GC Brno,

enos do

konce roku 2013. Dr. Kraus zahájíjednání

h iště Kaskáda

Schválení transakcí na Transparentním kontu NF AKUTNĚ.CZ k 12.5.2013

7.

-

SR NF AKUT|VĚ.CZ schválila všemi hlasy stav Transparentního konta

8.

Finančnív, hled pro zbytek roku 2013 - sR NF AKUTNĚ.CZ projednala
finančnív,hled do konce roku 2013 a vzala jej na vědomí. Svou p edstavu

p ednesl p edseda SR NF a dr. Kraus.

9.

Administrativa AKUTNĚ.CZ - administrativní činnost SR NF p ešla na
p edsedu SR NF - schváleno všemi hlasy, ekonomické agendy se ujme dr.
Smékalová

- schváleno všemi hlasy

l0. Platební karta

NF AKUTNĚ.cZ - sR NF AKUTNĚ.cZ schválila všemi hlasy

vytvo ení a disponentstvís platební kartou AKUTNĚ.CZ - dr. Smékalová
1

oponentu e ve ejnosti
fakticky registrována - SR NF vzala na vědomí

1. Ochranná známka AKUTNĚ.CZ

- vystavena

k

-

12. Reklamní p edměty AKUTNĚ.cZ (káva apod.}_ SR NF AKUTNĚ.cz schválila
všemi hlasy vytvo ení 100ks reklamní kávy AKUTNÉ,CZa 1000ks
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SR NF bere na vědomí, SR NF pově uje p edsedu SR

NF jednáním s ing. Klímou stran

2.

-
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W

kuličkovlíchper AKUTNÉ.Czpro V. konferenci AKUTNÉ.CZ. Dr. Kraus

nadačnťf*rrd vPt_tk*v*}"ro

navrhuje víno Vina ství Skoupil, kontakt náměstek pro obchod Pavel

a publikačnih* portálu
AKL.íTi,,tĚ.cr

Zemánek.

l3. Rtizné - podpora tymu AKUTNĚ.CZna MUC.

,.. ejde ne

RR schválena * 12 tis. Kč

F"a}^n*}-tice 5

kniha lntenzivní medicína * p esunuto na jednánís p ítomností
prof. Ševčíka

b.

leták * Jak na nadačnídar

- v p ípravě

Útoly pro členy SR NF plynoucí z projednávan, ch bod

L.

2.

3.

:

dr. Štourač

a.

za ídit nákup reklamních p edmět (pera, káva, víno, kalendá

b.

odevzdat vliročnízprávu na Krajsky soud a na právní odbor MU

c.

zahájí jednání s ing. Klímou stran ričetnictvíza rok 2013

d.

dokončíinformačníleták ,,Jak na nadačnídar"

e)

dr. Smékalová

a.
d

zpracovávat ekonomickou agendu

pr

běžně

r. Kra us

a.

e na akutně.cz

Nadačni ť*nd AKUTNŘ.*X

14. Úkoly z posledního zasedání SR NF AKUTNÉ,CZ

a.

ffiffitlTffiH-f,

kontaktuje GC Brno (Kaskáda) k domluvení podmínek golfového
turnaj e 2L 9.20].3

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNÉ.czie 2.9. 2013.
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P íloha č.1) Vy čtováníKUM 2073
úeel platby

nerdačnť ťcnd ryu}<*r,,*h

Ped oklaoane
k|áda
naklaoy
á klady

c:

a publikačnih* portálu
Skutečnénáklad
5kutecne
naklaoy K t"íTí,{Ě,CZ
54 000 Kč
.3t jderne e na a}tutně.cz
9 600 Kč

DPP

54 000 Kč

Klíčenky

9 600 Kč

Administrativní v, daje

4 000 Kč

3 853 Kč

íada,
ečni ťr:nd AHUTí\íĚ.CZ

3 750 Kč

7 300 Kč

,arneettice 5

Spot ební zdravotní materiáI

12 000 Kč

5 600 Kč

vozidlo zzs

15 500 Kč

0Kč

0Kč

478 Kč

98 850 Kč

80 831 Kč

U

bytová ní

Občerstvení- káva, čaj
Celkem
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5.20L3 zapsaIa: MUDr. Olga Smékalová
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Zně ní zápisu potvrdiIi:

,.. jd nte

MUDr. Petr Štourač,Ph.D.- p edseda správní rady NF AKUTNÉ.CZ
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lng. duniel Sch warz, Ph,D. - místop edseda správní rady NF AKUTNÉ.CZ

\,,."

_,

e na akutně,cg

"'

t^*k*.q1.

*,,

pn KrEus, MBA - čten správní rady NF AKUTNÉ.CZ
--*.* i

MUDr. lvo K ikava - člen správní rady NF AKUTNÉ.CZ

MUDr. Rornan Štoudek - člen správní rady NF AKUTNÉ.CZ

L

MUDr. Olga Sryékalová - člen správní rady NF AKUTNE.CZ

Stran a 515

