
ZÁPIS z výro ční členské sch ůze Klubu UNESCO Krom ěříž 
konané dne  20. 3. 2017 v 16.30 hod. 

_____________________________________________________________ 
 
 

Místo konání :  přednáškový sál Muzea Kroměřížska 
 
Program :  1.   Zahájení, vystoupení žáků  ZŠ U Sýpek 

2. Volba návrhové, volební a mandátové komise,  zapisovatele a ověřovatele 
3. Zpráva o činnosti Klubu UNESCO Kroměříž  v roce 2016 slovem i obrazem 
4. Zpráva o hospodaření Klubu UNESCO Kroměříž v roce 2016 a návrh 

rozpočtu na rok 2017 
5. Zpráva dozorčí rady 
6. Volba členů výboru a dozorčí rady Klubu UNESCO 
7. Udělení čestného členství Klubu UNESCO  
8. Diskuse k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok 2017 zveřejněném 

ve Zpravodaji Klubu UNESCO  č. 1/2017  
9. Zpráva volební komise o výsledků voleb 
10. Schválení usnesení 
11. Závěr 

 
Přítomno  :   46  členů Klubu UNESCO   Při prezenci byl  členům Klubu předán   hlasovací 
lístek  – návrh kandidátky Výboru a Dozorčí rady spolu s informacemi o způsobu voleb 
Zpravodaj Klubu UNESCO 1/ 2017 
                    
Současně hospodář Klubu vybíral členský příspěvek ve výši  150,- Kč a 100,- Kč(důchodci). 
 
ad 1) 
Žáci Základní školy U Sýpek potěšili přítomné svým velmi hezkým vystoupením. 
 
Výroční členskou schůzi zahájila předsedkyně Klubu MUDr. Eva Nováková , která přivítala   
všechny přítomné . Současně omluvila nepřítomnost pozvaných hostů. 
 
ad 2) 
Moderování výroční členské schůze se ujala místopředsedkyně Klubu Mgr. Lenka 
Chytilová   
 
K předloženému programu výroční členské schůze, který byl uveden na  pozvánce a doplněn 
o bod 7) – udělení čestného členství Klubu UNESCO nebyly předneseny žádné připomínky, 
nebo návrhy na doplnění -  program byl  jednohlasn ě schválen 
 
 Volba  volební a mandátové komise :  zvolena v navrhovaném složení : 
                                                                PhDr. Jitka Hodaňová 
                                                                Mgr. Markéta Mercová, Dr. 
                                                                Helena Seibertová 
 
Volba návrhové komise  :  zvolena v navrhovaném složení  : Mgr. Petr Pálka 
                                                                                                  Mgr. Jitka Dvořáková       
                                                                                                  Ing. Jiří Varhaník    
 
Dále byly zvoleny zapisovatelka a ověřovatelka zápisu z výroční členské schůze : 
Mgr. Libuše Pospíšilová a PhDr. Dagmar Cruzová.                                                                 
 



Mgr. Lenka  Chytilová  informovala členy Klubu o způsobu voleb do výboru Klubu a Dozorčí 
rady: 
pro volební období 2017 - 2020 : 
     - každý člen obdržel hlasovací lístek s 9 navrženými členy do výboru a 3 do dozorčí rady   
     - pokud s navrženými kandidáty souhlasí, odevzdá při volbě hlasovací lístek bez úprav  
     - pokud s navrženým kandidátem nesouhlasí – škrtne jeho jméno na hlasovacím lístku 

- v případě navržení jiného kandidáta – bude po přednesení zprávy o činnosti dán prostor 
       k přednesení doplňujícího kandidáta, který bude na hlasovací  lístek doplněn všemi   
       členy 
       Zvolen bude ten kandidát, který obdrží nadpolovi ční počet hlas ů přítomných 
členů. 
 
ad 3) 
Předsedkyně Klubu MUDr. Nováková  přednesla zprávu o činnosti Klubu UNESCO  v roce 
2016 formou komentáře k obrazovému  zpracování činnosti Klubu. Komentář je  obsažen ve 
Zpravodaji Klubu UNESCO č. 1/2017 
Poděkovala za práci ve výboru Klubu a v Dozorčí radě členům, kteří  na vlastní žádost 
požádali v uplynulém volebním období o uvolnění z funkce. 
 
Po přednesení zprávy o činnosti vyzvala Mgr. Chytilová  přítomné k přednesení návrhů na 
doplnění kandidátky do výboru a dozorčí rady pro období roku 2017 – 2020. 
. 
Nebyly vzneseny žádné návrhy na dopln ění kandidátky výboru ani dozor čí rady.                                             
 
ad 4) 
Zprávu o hospodaření  Klubu UNESCO v roce 2016  přednesl hospodář Klubu Ing. Radovan 
Kojecký . Konstatoval, že  výsledek hospodaření  Klubu je vyrovnaný, dařilo  se dobře a 
Klubu zůstala finanční zásoba.  
Obsah zprávy je  přiložen k tomuto  zápisu. 
 
Dále seznámil přítomné s návrhem  rozpočtu na rok 2017, který je rovněž zařazen mezi 
přílohy tohoto zápisu. 
 
ad 5) 
Zpráva Dozorčí rady byla přednesena jejím předsedou Mgr. Miroslavem Pilátem , který 
konstatoval, že hospodaření Klubu je řádně dokladováno. 
Doporučil schválení hospodářských výsledků za rok 2016. Zpráva viz příloha 
 
ad 6) 
Volba členů  nového Výboru Klubu a členů Dozorčí rady  proběhla při krátkém přerušení 
jednání -  výběrem hlasovacích lístků do hlasovací urny. 
 
ad 7) 
Čestné členství  Klubu UNESCO bylo uděleno :  
PhDr. Šárce Kašpárkové , dlouholeté ředitelce Knihovny Kroměřížska, dlouholeté člence 
Klubu UNESCO, v minulých obdobích člence Dozorčí rady, která se aktivně zapojuje do 
činnosti Klubu. 
Vzhledem k hlasové indispozici musela své vystoupení  nová čestná členka  omezit. 
Připomněla  120. výročí založení knihovny a vyslovila přesvědčení, že udělení čestného 
členství bere jako ohodnocení práce všech pracovníků knihovny. 
 
ad 8) 
Mgr.  Chytilová zahájila diskusi : 
 



- MUDr. Nováková informovala přítomné, že pravděpodobně  vandalem nebo  vlivem počasí 
došlo k poškození skleněného srdíčka  na lavičce V. Havla – byl kontaktován výrobce za 
účelem opravy. Dále sdělila návrh výboru Klubu, aby lavička byla  předána do majetku 
města.  Upozornila na nutnost  upřesnění majetkových vztahů k lavičce, která je umístěna na 
pozemku města, konkretizace předání - věnování bude  dořešena ve spolupráci s panem 
starostou.  Poděkovala za aktivní práci ve výboru  člence Výboru RNDr. Evou Šílové, kterou 
ve  Výboru nahradí zástupkyně ředitele Gymnázia Kroměříž Mgr. Dagmar Slavičínská. 
 
Mgr. Chytilová  přečetla  zdravici, kterou zaslal PhDr. M. Syru ček,  jeden ze zakladatelů 
Klubu UNESCO 
 
Europoslankyn ě Ing. Michaela Šojdrová , dlouholetá členka Klubu, seznámila přítomné 
s činností Evropského parlamentu, který rozhodl, aby  rok 2018 byl vyhlášen rokem 
evropského kulturního dědictví.  V ČR se navrhuje připravit projekt k oslavě kulturního 
dědictví – výročí vzniku Československé republiky, výročí konání říšského sněmu. 
K oslavám je sestavena v rámci EP přípravná komise, jejíž členkou je i Ing. Šojdrová.  

- Oslavy proběhnou jednak v politické rovině, kdy jejich středem bude Praha . Na září 
2018 se připravuje  setkání předsedy Evropského parlamentu a hlav parlamentů  
osmi zemí, které byly součástí  bývalého Rakouska –Uherska  19. - 20. Září 2018.  

- Kulturní oslavy se soustředí na  Olomouc a Kroměříž. Arcidiecézní muzeum 
v Olomouci připravuje expozici výstavy obrazů. Součástí projektu je i zapojení Klubu 
UNESCO.  

Mgr. Št ěpán Bekárek  - předseda České křesťanské akademie v Kroměříži pozval  přítomné 
na  akce – přednášky, jejichž pozvánky budou zasílány  do kanceláře Klubu.  Současně 
pozval na přednášku ve studentském  klubu AG konané dne 29.3. Předsedkyně MUDr. 
Nováková přislíbila  přeposlání pozvánek členům Klubu. 
 
ad 9) 
PhDr. Jitka Hoda ňová  přednesla zprávu mandátové komise : na dnešní výroční členské 
schůzi je přítomno 46 členů. 
Volební komise po sečtení  hlasovacích lístků vyhlašuje výsledky voleb do výboru a dozorčí 
rady na volební období 2017 – 2020. 
Bylo odevzdáno 46 platných hlasovacích  lístk ů. 
Všichni navržení kandidáti do výboru i dozor čí rady obdrželi plný po čet hlas ů 

 
Do výboru Klubu byli zvoleni  :  Helena Božáková   
                                                     Mgr. Anna Horáčková 
                                                     Mgr. Lenka Chytilová                                           
                                                     Ing. Radovan Kojecký   
                                                      Mgr. Markéta Mercová 
                                                      MUDr. Eva Nováková                                                                         
                                                      Mgr. Petr Pálka (muzeum)              
                                                      Mgr. Dagmar Slavičínská                                                                             
                                                      Ing. Jiří Varhaník  
 
Do Dozor čí rady byli zvoleni :     Mgr. Miroslav Pilát            
                                                      Mgr. Otakar Lukáš                          
                                                      Ing. Miroslav Školoudík 
ad 10) 
Mgr.  Petr. Pálka  přednesl návrh na usnesení výroční členské schůze : 
 
1. VČS vzala na v ědomí   : 
1.1. Zprávu o činnosti Klubu za rok 2016 
1.2. Výsledky hospodaření Klubu za rok 2016 
 



2. Schválila  
2.1.  Zprávu Dozorčí rady za rok 2016  
2.2. Rozpočet Klubu na rok 2017 
2.3. Plán činnosti na rok 2017 
 
3. Zvolila Výbor Klubu na období 2017 – 2020 ve složen í : 
Helena Božáková 
Mgr. Anna Horáčková 
Bc. Lenka Chytilová 
Ing. Radovan Kojecký 
Mgr. Markéta Mercová, Dr. 
MUDr. Eva Nováková 
Mgr. Petr Pálka 
Mgr. Dagmar  Slavičínská 
Ing. Jiří Varhaník 
 
4. Zvolila Dozor čí radu Klubu na období 2017 – 2020 ve složení :  
Mgr. Miroslav Pilát 
Mgr. Otakar Lukáš 
Ing. Miroslav Školoudík 
 
5. Slavnostn ě udělila čestné členství Klubu  
PhDr. Šárce Kašpárkové 
 
6. Uložila Výboru :  
Projednání s Městem Kroměříž majetkové vztahy a správu Lavičky Václava Havla .   
 
Usnesení bylo jednohlasn ě schváleno. 
 
ad 11) 
Závěr výroční členské schůze provedla MUDr. Nováková. 
Upozornila přítomné,  na 20. výročí zápisu na listinu UNESCO v roce 2018. 
 
Zapsala : Mgr. Pospíšilová                                             Zápis ověřila : PhDr. Dagmar Cruzová 
 
Přílohy : Zpráva o činnosti za rok 2016 
              Zpráva  o  výsledku hospodaření 2016              
              Návrh rozpočtu 2017 
              Zpráva   Dozorčí rady 
             Zpravodaj  1/ 2017 ( s plánem činnosti na r. 2017 ) 
 
 
 
 


