ZÁPIS z výroční členské schůze Klubu UNESCO Kroměříž
konané dne 12. 3. 2018 v 16.30 hod.
_____________________________________________________________

Místo konání: přednáškový sál Knihovny Kroměřížska

Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, hudební vystoupení
Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Zpráva o činnosti Klubu UNESCO Kroměříž v roce 2017 slovem i obrazem
Zpráva o hospodaření Klubu UNESCO Kroměříž v roce 2017 a návrh
rozpočtu na rok 2018
Zpráva dozorčí rady
Udělení čestného členství Klubu UNESCO PhDr. Janě Spathové a
Ing. Petrovi Dvořáčkovi
Vystoupení hostů a diskuse k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok
2018
Schválení usnesení
Závěr

Přítomno: 44 členů Klubu UNESCO
3 hosté
Při prezenci byl členům Klubu předán:
Zpravodaj Klubu UNESCO KROMĚŘÍŽ 1/ 2018
Současně hospodář Klubu vybíral členský příspěvek
ve výši 150,- Kč od členů výdělečně činných
ve výši 100,- Kč od důchodců.

.

Příchozí členové měli možnost losovat vstupenky na koncerty letní sezóny
V souladu s nabytím účinnosti nařízení EU GDPR ke dni 25.5.2018 členové
Klubu na prezenční listině dali svůj písemný souhlas k evidenci jejich
osobních dat (jména, data narození, adresy, telefonního čísla. e-mailové
adresy).
ad 1)
Studentky SPgŠ, členky dívčího pěveckého sboru potěšily přítomné krásným provedením
národních písní.
Výroční členskou schůzi zahájila předsedkyně Klubu MUDr. Eva Nováková, která přivítala
všechny přítomné.
ad 2)
Moderování výroční členské schůze se ujala místopředsedkyně Klubu Mgr. Lenka
Chytilová

K předloženému programu výroční členské schůze, který byl uveden na pozvánce, nebyly
předneseny žádné připomínky, nebo návrhy na doplnění - program byl jednohlasně
schválen.
Volba návrhové komise : zvolena v navrhovaném složení :

Mgr. Jitka Dvořáková
Mgr. Anna Horáčková
Mgr. Petr Pálka vzhledem k nutnosti
předčasného odchodu z VČS jej zastoupil Ing. Miroslav Školoudík

Dále byly zvoleny zapisovatelka a ověřovatelka zápisu z výroční členské schůze :
Mgr. Libuše Pospíšilová a PhDr. Dagmar Cruzová.
Přítomní členové členy komise, zapisovatelkou a ověřovatelkou zápisu ,jednohlasně
schválili.
ad 3)
Předsedkyně Klubu MUDr. Eva Nováková přednesla zprávu o činnosti Klubu UNESCO
v roce 2017 formou komentáře k powerpoint prezentaci činnosti Klubu. Komentář je obsažen
ve Zpravodaji Klubu UNESCO č. 1/2018, stejně tak i Plán činnosti na rok 2018.
ad 4)
Zprávu o hospodaření Klubu UNESCO v roce 2017 přednesl hospodář Klubu
Ing. Radovan Kojecký. – přednesený text je obsažen v příloze zápisu. Schválený rozpočet
na rok 2017 počítal s celkovými výdaji v částce 213 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet je
vždy sestavován jako vyrovnaný, byly příjmy rovněž naplánovány na částku 213 tis. Kč s tím,
že Klub se bude z vlastních zdrojů podílet na příjmech částkou cca 20 tis. Kč.
Finanční toky Klubu UNESCO Kroměříž se v roce 2017 odvíjely od schvalovaného rozpočtu.
Bohužel nelze vždy předem určit budoucí vývoj a to především v odhadu plánovaných příjmů
a výdajů. K určité odchylce od schváleného rozpočtu došlo v důsledku rozšíření obsahové
náplně projektu Dny zahrad a zámku 2017. Zde došlo k navýšení výdajů o cca 40 tis. Kč.
Vedení Klubu mohlo k této změně přistoupit s ohledem na získání vyšší než plánované
dotace od Ministerstva kultury ČR a poměrně dobrému výsledku hospodaření předchozích
let. To znamená, že došlo v porovnání s plánem i k navýšení příjmů pro tento projekt. Další
plánované projekty byly z finančního hlediska realizovány v souladu se schválenými
rozpočty.
Pro hospodaření Klubu mají z finančního hlediska velký význam náklady na provoz
kanceláře. V roce 2017 tvořily cca 28% celkového rozpočtu. Rozhodující podíl těchto
nákladů představují v každém roce náklady na energie, které se pohybují v úrovni 30 tis. Kč
za rok a náklady na telefonní poplatky a internet. Tyto dvě nákladové položky představují cca
¾ nákladů na roční provoz kanceláře. I když jsou částečně kryty dotací Města Kroměříže, je
nutné v této souvislosti připomenout, že právě pro zabezpečení provozu kanceláře mají velký
význam tzv. implicitní náklady, které jsou reprezentovány především odpracovanými
stovkami hodin dobrovolníků bez požadavků na odměny. Pokud by byly vykazovány i tyto
náklady, pak celkový náklad na provoz kanceláře by se více než zdvojnásobil.
Závěrem je možné konstatovat, že výsledek hospodaření Klubu za rok 2017 zaznamenává
mírnou ztrátu v úrovni cca 35 tis. Kč při dosažených celkových příjmech 210 tis. Kč a
celkových výdajích 245 tis. Kč.
Příloha k tomuto zápisu obsahuje přesný finanční přehled.
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018, 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, zápisy mají všechny potřebné
náležitosti.
Doporučil schválení hospodářských výsledků za rok 2017.
ad 6)
Čestné členství Klubu UNESCO bylo uděleno:
PhDr. Janě Spathové - bývalé ředitelce NPÚ, územního odborného pracoviště v Kroměříži,
která se zasloužila o záchranu řady objektů lidového stavitelství a svůj zájem o památky
lidového stavitelství ale i sakrální památky zúročila při nesčetných akcích památkové obnovy
ve Zlínském kraji. Aktivně se jako pořadatel, spolupořadatel či přednášející účastnila
odborných konferencí doma i v zahraničí. Spolupracovala aktivně na akcích Klubu UNESCO.
Ing. Petru Dvořáčkovi - bývalému starostovi Města Kroměříže, který významně podporoval
a zasloužil se o zápis zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam světového dědictví
UNESCO. Jako starosta a později ředitel Arcibiskupského zámku i jako dlouholetý člen
Klubu UNESCO Kroměříž aktivně podporoval kulturní dění ve městě včetně činnosti klubu
K udělení čestného členství blahopřáli oběma oceněným starosta Města Kroměříž, Mgr.
Jaroslav Němec, ředitel Krajského úřadu ve Zlíně Ing. Vladimír Kutý, vedoucí odboru kultury
a památkové péče KÚ Zlín PhDr. Romana Habartová a předsedkyně Klubu UNESCO
Kroměříž MUDr. Eva Nováková.
PhDr. Jana Spathová poděkovala za udělení čestného členství, za možnost spolupráce
s klubem. Je přesvědčena, že správa kulturního dědictví má být všemi složkami, tj. městem,
státní správou, vlastníky památek konána ve prospěch ochrany památek. Hmotné kulturní
dědictví je nutno pro lidi zachovat. Poděkovala Klubu za propagaci i naplňování adekvátní
činností, kterou označila jako famózní. Je přesvědčena, že zápis na seznamu památek
UNESCO přispěl i k vytvoření metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.
Ing. Petr Dvořáček poděkoval za spolupráci členům Klubu UNESCO a všem svým
bývalým spolupracovníkům, kteří mu v jeho činnosti pomáhali, zejména Mgr. Jitce
Dvořákové a připomněl významnou roli přednosty Okresního úřadu JUDr. Emila Zavadila.
Rád se účastnil na kulturních akcích pořádaných Klubem, navštěvoval koncerty a aktivně
pomáhal při organizaci pořádaných konferencí. Připomněl významnou úlohu Mgr .Antonína
Lukáše pro zámek, město i Klub UNESCO.
ad 7)
Mgr. Lenka Chytilová zahájila diskusi:
V úvodu seznámila přítomné s návrhem výboru Klubu na udělení ceny Karla Lichtensteina
z Kastelcornu zlínskému výtvarníkovi Josefu Ruszelákovi.
MUDr. Eva Nováková informovala, že k udělení ceny dojde 15. 6. 2018 při slavnostním
koncertu k zahájení hudební sezóny v Květné zahradě.
PhDr. Šárka Kašpárková upozornila, že autorovu publikaci „Život je za dveřmi“ lze zakoupit
v předsálí knihovny.
Asistentka europoslankyně Ing. Michaelly Šojdrové Tamara Suchánková omluvila
nepřítomnou europoslankyni a pozvala přítomné na akce Evropskému roku kulturního
dědictví které budou konány i k výročí Říšského sněmu ve dnech 19. – 21. 9. 2018 – viz
Zpravodaj Klubu 1/2018.

PhDr. Šárka Kašpárková sdělila, že dne 5. 4. 2018 se koná v Knihovně beseda
s europoslankyní, na které bude o připravovaných akcích informovat.
ad 8)
Mgr. Anna Horáčková přednesla návrh na usnesení výroční členské schůze:
1. VČS vzala na vědomí:
1.1. Zprávu o činnosti Klubu za rok 2017
1.2. Výsledky hospodaření Klubu za rok 2017
2. Schválila
2.1. Zprávu Dozorčí rady za rok 2017
2.2. Rozpočet Klubu na rok 2018
2.3. Plán činnosti na rok 2018
2.4. Udělení ceny Karla Lichtensteina z Kastelcornu Josefovi Ruszelákovi
3. Slavnostně udělila čestné členství Klubu
PhDr. Janě Spathové
Ing. Petrovi Dvořáčkovi.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
ad 9)
Závěr výroční členské schůze provedla MUDr. Eva Nováková.
Pozvala všechny přítomné na akce Klubu a akce konané u příležitosti výročí Říšského
sněmu, zejména na koncert konaný dne 19. 9. 2018 ve Velkém skleníku Květné zahrady.
Upozornila přítomné na 20. výročí zahrad a zámku na listinu UNESCO a pozvala na tradiční
Dny zahrad a zámku.
Poděkovala za účast na VČS a pozvala na občerstvení.

Zapsala: Mgr. Libuše Pospíšilová
Zápis ověřila: PhDr. Dagmar Cruzová

Přílohy: Zpráva o činnosti za rok 2017
Zpráva o výsledku hospodaření 2017
Zpráva Dozorčí rady za rok 2017
Plán činnosti na rok 2018
Návrh rozpočtu hospodaření klubu na rok 2018

Ing. R. Kojecký: Zpráva o hospodaření 2017
Schválený rozpočet na rok 2017 počítal s celkovými výdaji v částce 213 tis. Kč. Vzhledem
k tomu, že rozpočet je vždy sestavován jako vyrovnaný, byly příjmy rovněž naplánovány na
částku 213 tis. Kč s tím, že Klub se bude z vlastních zdrojů podílet na příjmech částkou cca
20 tis. Kč.
Finanční toky Klubu UNESCO Kroměříž se v roce 2017 odvíjely od schvalovaného rozpočtu.
Bohužel nelze vždy předem určit budoucí vývoj a to především v odhadu plánovaných příjmů
a výdajů. K určité odchylce od schváleného rozpočtu došlo v důsledku rozšíření obsahové
náplně projektu Dny zahrad a zámku 2017. Zde došlo k navýšení výdajů o cca 40 tis. Kč.
Vedení Klubu mohlo k této změně přistoupit s ohledem na získání vyšší než plánované
dotace od Ministerstva kultury ČR a poměrně dobrému výsledku hospodaření předchozích
let. To znamená, že došlo v porovnání s plánem i k navýšení příjmů pro tento projekt. Další
plánované projekty byly z finančního hlediska realizovány v souladu se schválenými
rozpočty.
Pro hospodaření Klubu mají z finančního hlediska velký význam náklady na provoz
kanceláře. V roce 2017 tvořily cca 28% celkového rozpočtu. Rozhodující podíl těchto
nákladů představují v každém roce náklady na energie, které se pohybují v úrovni 30 tis. Kč
za rok a náklady na telefonní poplatky a internet. Tyto dvě nákladové položky představují cca
¾ nákladů na roční provoz kanceláře. I když jsou částečně kryty dotací Města Kroměříže, je
nutné v této souvislosti připomenout, že právě pro zabezpečení provozu kanceláře mají velký
význam tzv. implicitní náklady, které jsou reprezentovány především odpracovanými
stovkami hodin dobrovolníků bez požadavků na odměny. Pokud by byly vykazovány i tyto
náklady, pak celkový náklad na provoz kanceláře by se více než zdvojnásobil.
Závěrem je možné konstatovat, že výsledek hospodaření Klubu za rok 2017 zaznamenává
mírnou ztrátu v úrovni cca 35 tis. Kč při dosažených celkových příjmech 210 tis. Kč a
celkových výdajích 245 tis. Kč.
Příloha k tomuto zápisu obsahuje přesný finanční přehled.
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018, který je rovněž zařazen mezi
přílohy tohoto zápisu.

