Stanovy
Klubu UNESCO Kroměříž, spolek
I.
Na základě iniciativy občanů, kteří jsou spjati intelektuálně a citově s historií i současností
města Kroměříže, s hlubokým zájmem o jeho další rozvoj a za podpory představitelů města
Kroměříže, Okresního úřadu, podnikatelů, vzdělávacích, kulturních a dalších významných
institucí působících ve městě, byl založen Klub UNESCO Kroměříž na zakládající schůzi
dne 9. září 1991.
II.
Název, sídlo
Název: Klub UNESCO Kroměříž, spolek (dále jen Klub)
Sídlo: 767 01 Kroměříž, Riegrovo náměstí 149/33
Klub je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zapsaným od 1. 1. 2014
v Obchodním rejstříku firem vedeným u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou
L 4393, IČO 47934778
Poslání a hlavní činnosti Klubu
Posláním Klubu je v místních podmínkách a možnostech naplňovat cíle a poslání světové
organizace UNESCO včetně rozhodnutí a závěrů generální konference UNESCO a České
komise pro UNESCO.
Činnost Klubu je zaměřena na oblast vzdělávání, kultury, výchovy k lidským právům, podporu a
propagaci dobrovolnictví, lidových tradic, péči o historické bohatství města Kroměříže, okolí i
regionu, včetně přírodního dědictví, zejména památky zapsané na listinu světového dědictví
UNESCO, jejich propagaci a adekvátní využívání.
Podpora mezinárodních kontaktů formou kulturních a vzdělávacích aktivit.
Klub vydává svůj Zpravodaj, propagační tiskoviny a další příležitostné tisky
Činnost je realizována ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy Kroměřížska i kraje,
školami, kulturními a vědeckými institucemi a dalšími organizacemi, které se zabývají kulturními a
vzdělávacími aktivitami.
Činnosti Klubu je určena široké veřejnosti od dětí, školní mládeže až po seniory – včetně všech
sociálních skupin města, regionu včetně jeho návštěvníků .
Veškerá činnost Klubu je nekomerční a je realizována převážně dobrovolnicky členy Klubu.

IV.
Členství v Klubu
Členem Klubu se stává fyzická nebo právnická osoba po vyplnění přihlášky do Klubu a
zaplacení členského příspěvku. Evidenci členů Klubu vede tajemník.
Významná osobnost může být na návrh kteréhokoliv člena Klubu jmenována čestným členem
Klubu, čestné členství uděluje výbor, jmenování je čestnému členovi předáno na členské schůzi
nebo při jiné významné příležitosti.

1) Člen Klubu má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze i schůzí výboru
b) volit orgány Klubu a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Klubu,
d) podílet se na činnosti Klubu.
2) Člen Klubu má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Klubu,
b) aktivně přispívat k činnosti Klubu,
c) platit členské příspěvky, jejich výše je schválena členskou schůzí.
3) Členství v Klubu zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení výboru Klubu,
b) vyloučením člena, který porušuje stanovy. Vyloučení navrhuje výbor a schvaluje členská schůze
c) úmrtím člena
d) zánikem Klubu.
Čestný člen má všechna práva jako ostatní členové, nemá povinnost platit členské příspěvky.
VI.
Orgány Klubu
Orgány Klubu jsou:
1) členská schůze Klubu
2) výbor Klubu
3) dozorčí rada Klubu
Statutárním zástupcem Klubu je předseda Klubu UNESCO Kroměříž, spolek., který je oprávněn za
něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s činností
spolku. Za spolek může jednat v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo předsedou
zmocněný člen. O nakládání s finančními prostředky Klubu rozhoduje výbor.

VII.
Členská schůze Klubu
Členská schůze Klubu je tvořena všemi členy Klubu a je nejvyšším orgánem Klubu.
Členská schůze:
a) se koná nejméně 1x ročně, zpravidla v I. čtvrtletí roku, termín konání musí být zveřejněn na
webových stránkách Klubu. Každý člen obdrží pozvánku e-mailem nebo poštou podepsanou
předsedou Klubu nebo jím pověřeným členem výboru nejméně 14 dnů předem.
b) jednání členské schůze se řídí jednacím řádem,
b) rozhoduje o změně stanov a návrzích předložených výborem Klubu,
c) schvaluje způsob volby orgánů Klubu
d) volí členy výboru Klubu a dozorčí rady Klubu na období 4let,
e) projednává a schvaluje plány činnosti Klubu, které předkládá výbor,
f) schvaluje rozpočet Klubu, výsledky hospodaření za uplynulý rok a výši členských příspěvků,
g) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů Klubu
h) rozhoduje o zániku Klubu.
O jednání členské schůze se vyhotoví zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda nebo

místopředseda, popř. pověřený člen výboru, zvolený ověřovatel zápisu.

VIII.
Výbor Klubu
1) Výbor je výkonným orgánem Klubu voleným na 4 roky. Člen výboru může být zvolen
opakovaně. Pokud se uvolní místo člena výboru, koná se doplňovací volba na nejbližší
členské schůzi. Do té doby může činnost vykonávat člen, o kterém rozhodne výbor
Klubu.
2) Výbor tvoří nejméně 7 členů, kteří ze svého středu zvolí:
- předsedu, který je statutárním zástupcem Klubu UNESCO Kroměříž spolek.
- místopředsedu
- tajemníka
- hospodáře.
3) Výborové schůze, které svolává předseda, se konají zpravidla 1x měsíčně ( s výjimkou
měsíců červenec a srpen) a jsou řízeny předsedou, místopředsedou nebo pověřeným
členem výboru.
4) Výbor zabezpečuje činnost a plnění úkolů Klubu. Pro zajištění činností vytváří z členů
výboru i ostatních členů Klubu, event. přizvaných odborníků pracovní skupiny, které
připravují jednotlivé akce.
5) O jednání výboru jsou pořizovány zápisy, které vyhotovuje tajemník, a podepisuje
předseda, popř. další členové výboru.
6) V období mezi členskými schůzemi výbor rozhoduje o hospodaření Klubu.

IX.
Dozorčí rada Klubu
1) Dozorčí radu Klubu tvoří 3 členové zvolení na 4 roky. Ze svého středu si zvolí předsedu
dozorčí rady a výsledek volby oznámí výboru Klubu.
2) Dozorčí rada dohlíží na plnění usnesení členské schůze a na hospodaření s finančními
prostředky Klubu
3) Podává členské schůzi zprávu o kontrole hospodaření Klubu.

X.
Hospodaření Klubu
1) Za hospodaření Klubu odpovídá výbor Klubu, Klub hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2) Vedením evidence finančních prostředků je pověřen člen výboru – hospodář.
3) Finanční prostředky Klubu jsou uloženy na samostatném účtu u peněžního ústavu.
Podpisové právo k nakládání s prostředky na účtu má předseda výboru, místopředseda a
hospodář.
4) Příjmy Klubu tvoří příspěvky členů, dary, sponzorské příspěvky, dotace od orgánů státní

správy a samosprávy a příjmy z činnosti Klubu.
XI.
Závěrečná ustanovení.
1) Klub UNESCO Kroměříž, z.s. byl založen na dobu neurčitou
2) O rozpuštění Klubu, případně sloučení s jiným spolkem rozhoduje členská schůze.
3) Při zániku Klubu bude provedeno rozdělení majetku Klubu dle rozhodnutí členské schůze.
Zrušují se Stanovy ze dne 10. 2. 2003

Stanovy Klubu UNESCO Kroměříž spolek nabývají účinnosti dnem 23. 3. 2015, kdy byly
schváleny členskou schůzí.

V Kroměříži dne 23. 3. 2015

MUDr. Eva N o v á k o v á
----------------------------------------------------------------Předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, z.s.

