
ZÁPIS	  
	  

ze	  	  6.	  jednání	  dozorčí	  rady	  Comenium	  o.p.s.,	  které	  se	  konalo	  12.	  prosince	  2013	  
	  
Přítomni	  –	  Ing.	  Pavel	  Franče,	  CSc.,	  RNDr.	  Irena	  Přádná,	  prof.	  Ing.	  Vladimír	  Wsól,	  Ph.D.	  
Host	  –	  Petr	  Stárek	  
	  
	  
	  
I.	  Seznámení	  dozorčí	  rady	  s	  aktivitami	  Comenium	  o.p.s.	  
	  
-‐	  Projekt	  "Quo	  Vadis,	  Scientia?"	  
Závěrečná	  zpráva	  o	  ukončení	  projektu	  "Quo	  Vadis,	  Scientia?",	  reg.	  č.	  CZ.1.07/3.1.00/37.0136.	  
Dne	  30.	  10.	  2013	  byl	  projekt	  ukončen	  a	  plánujeme	  odevzdání	  závěrečné	  monitorovací	  zprávy	  
k	  27.	  12.	  2013.	  Do	  termínu	  odevzdání	  musí	  být	  proplaceny	  všechny	  faktury	  vyplývající	  	  
z	  realizace	  projektu.	  Počítáme	  s	  možností	  připomínek	  ze	  strany	  poskytovatele	  dotace	  během	  
ledna	  2014	  s	  tím,	  že	  závěrečná	  žádost	  o	  platbu	  by	  mohla	  být	  proplacena	  během	  února-‐
března	  2014.	  Skutečný	  stav	  realizace	  a	  plnění	  monitorovacích	  indikátorů	  je	  tedy	  takovýto:	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  1	  -‐	  semináře	  (realizoval	  partner	  projektu	  Učená	  společnost	  ČR)	  
	   -‐	  splněno,	  realizováno	  29	  seminářů	  ve	  13	  krajích	  ČR	  
	   -‐	  doložená	  návštěvnost,	  počet	  úspěšně	  podpořených	  osob	  celkem	  	  820	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  2	  -‐	  výstavy	  (realizovalo	  Comenium	  o.p.s.)	  
	   -‐	  splněno	  
	   -‐	  realizováno	  13	  výstav	  ve	  13	  krajích	  ČR,	  doloženo	  na	  základě	  faktur	  dodavatelů	  	  
	   	  	  a	  fotodokumentací	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  3	  -‐	  dva	  časopisy	  s	  DVD	  přílohou	  (realizovalo	  Comenium	  o.p.s.)	  
	   -‐	  splněno,	  kompletně	  vyrobena	  a	  rozeslána	  obě	  čísla	  časopisu	  
	   -‐	  několik	  výtisků	  máme	  k	  dispozici	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  4	  -‐	  vzdělávací	  šoty	  (realizovalo	  Comenium	  o.p.s.)	  
	   -‐	  splněno	  
	   -‐	  vyrobeno	  a	  v	  rámci	  sítě	  multikin	  CineStar	  odpromítáno	  10	  šotů	  v	  rámci	  celé	  ČR	  	  
	   	  	  s	  výjimkou	  Prahy,	  vlastní	  projekce	  namátkově	  kontrolována	  realizačním	  týmem	  	  
	   	  	  ve	  Zlíně	  
	  
V	  rámci	  realizace	  neuznána	  jedna	  faktura	  dodavatele	  na	  částku	  46.464,-‐	  Kč	  včetně	  DPH.	  
	  
	  
	  
-‐	  Projekt	  "Otto	  Wichterle	  -‐	  život	  a	  dílo	  českého	  vědce	  a	  vynálezce"	  	  
Průběžná	  informace	  o	  projektu,	  který	  realizujeme	  až	  do	  konce	  prosince	  2013	  -‐	  č.	  j.	  MSMT-‐
4285/2013-‐210.	  Jedná	  se	  o	  návrh,	  výrobu	  a	  rozeslání	  dvou	  posterů,	  sloužících	  jako	  učební	  
pomůcka	  na	  gymnáziích.	  V	  současné	  době	  je	  projekt	  před	  dokončením	  a	  v	  lednu	  dojde	  	  
k	  celkovému	  vyúčtování	  poskytovali	  dotace	  
	  
	  
	  



-‐	  Noc	  vědců	  2013	  
Comenium	  o.p.s.	  ve	  spolupráci	  s	  Archivem	  hlavního	  města	  Prahy	  zrealizovalo	  dne	  	  
27.	  9.	  2013	  v	  Mramorovém	  sále	  Clam-‐Gallasova	  paláce	  vzpomínkový	  večer	  ke	  100.	  výročí	  
narození	  profesora	  Otto	  Wichterleho.	  Pozvání	  přijala	  i	  manželka	  pana	  profesora	  paní	  Linda	  
Wichterlová.	  Tato	  akce	  doplňuje	  námi	  realizovaný	  projekt,	  ale	  finančně	  s	  ním	  nijak	  nesouvisí	  
a	  celá	  akce	  byla	  financována	  z	  prostředků	  Comenium	  o.p.s.	  
	  
	  
	  
II.	  Dozorčí	  rada	  kladně	  hodnotí	  aktivity	  Comenium	  o.p.s.	  za	  rok	  2013.	  
	  

III.	  Dozorčí	  rada	  se	  seznámila	  s	  hospodařením	  Comenium	  o.p.s.	  za	  červen-‐prosinec	  2013	  
a	  byla	  seznámena	  se	  stavem	  finančních	  prostředků	  společnosti.	  
	  	  
	  
V	  Praze	  dne	  12.	  prosince	  2013	  
Zapsala	  RNDr.	  Irena	  Přádná	  


