ZÁPIS z výroční členské schůze Klubu UNESCO Kroměříž
konané dne 18. 3. 2019 v 16.30 hod.
_____________________________________________________________

Místo konání: přednáškový sál Muzea Kroměřížska

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

Zahájení, hudební vystoupení
Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Zpráva o činnosti Klubu UNESCO Kroměříž v roce 2018 slovem i obrazem
Zpráva o hospodaření Klubu UNESCO Kroměříž v roce 2018 a návrh
rozpočtu na rok 2019
Zpráva dozorčí rady
Diskuse k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok 2019
Schválení usnesení
Závěr

Přítomno: 34 členů Klubu UNESCO
Při prezenci byl členům Klubu předán : Zpravodaj Klubu UNESCO KROMĚŘÍŽ 1/ 2019
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 o dvě vstupenky na koncert dne 26.6.2019
ve skleníku Květné zahrady „Otvírání studánek“.
ad 1)
Žáci Základní školy U Sýpek potěšili přítomné přednesem Shakespearových sonetů za
doprovodu hudby – velmi příjemná chvilka poezie.
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 : navrženi byli: Mgr. Anna Horáčková
Mgr. Petr Pálka
Bc. Cyril Měsíc
Dále byly navrženy zapisovatelka a ověřovatelka zápisu z výroční členské schůze :
Mgr. Libuše Pospíšilová a PhDr. Dagmar Cruzová.

Přítomní členové Klubu členy návrhové komise, zapisovatelku a ověřovatelku zápisu
,jednohlasně schválili.
ad 3)
Předsedkyně Klubu MUDr. Eva Nováková přednesla zprávu o činnosti Klubu UNESCO
v roce 2018 formou komentáře k powerpointové prezentaci. Ve zpravodaji klubu je uvedena
výroční zpráva i plán činnosti na rok 2019.
ad 4)
Zprávu o hospodaření Klubu UNESCO v roce 2018 přednesl hospodář Klubu Ing.
Radovan Kojecký. Rozpočet na rok 2018 byl vyrovnaný a hospodaření v roce 2018
dodrželo vyrovnalost rozpočtu.
.
Pro hospodaření Klubu jsou z finančního hlediska podstatné náklady na provoz kanceláře.
Jsou to náklady na energie, vodné, stočné, telefon, internet, kancelářské potřeby. I když
jsou částečně kryty dotací Města Kroměříže, je nutné v této souvislosti připomenout, že 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 byl mnohonásobně vyšší.
.
Příloha k tomuto zápisu obsahuje přesný finanční přehled.
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019, který je rovněž přílohou 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 2018.

ad 6)
Mgr. Lenka Chytilová zahájila diskusi:
V úvodu seznámila přítomné s písemnými pozdravy mimokroměřížských členů Klubu:
PhDr. Jiřiny Šiklové, MUDr. Josefa Kvapilíka, PhDr. M Syrůčka a europoslankyně Ing.
Michaely Šojdrové.
Ing. Jiří Varhaník informoval o připravovaném zájezdu do Litomyšle a na Zelenou Horu,
který se má uskutečnit 16.5.2019 . Zájemci se mohou přihlásit do 10. května.
Dále pozval na „šestý klubový večer“, který se bude konat u Zlatého kohouta. Hlavním
tématem bude průmyslová revoluce – počítače.
Ing. Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku poděkoval za spolupráci Klubu na
akcích konaných v zámku a zejména v zahradách.
Krátce informoval o blížícím se datu ukončení smlouvy s Olomouckým arcibiskupstvím o
správě Arcibiskupského zámku a zahrad (únor 2020).

MUDr. Eva Nováková konstatovala, že spolupráce s NPÚ a městem bude pokračovat i
nadále. Zápis památek na listinu UNESCO musí být i v zájmu státu, aby památky byly dobře
spravovány v zájmu jejich zachování pro budoucnost.
Pozvala na akci „Děti nejen dětem“ pořádané pro děti MŠ a ZŠ dne 18. 6. 2019. Účinkovat
budou dětské soubory ze Zlínského kraje.
Dne 26. 6. 2019 se ve skleníku Květné zahrady uskuteční koncert: B. Martinů: Otvírání
studánek ve spolupráci se dívčím sborem Střední pedagogické školy a Konzervatoří P.J.
Vejvanovského.
V listopadu, k připomenutí 30. výročí listopadových událostí roku 1989 bude setkání u
Lavičky Václava Havla, spolupráci na této akci přislíbil starosta Mgr. Němec.
Informovala, že ve sporu o Květnou zahradu se očekává rozhodnutí odvolacího soudu.

ad 7)
Mgr. Anna Horáčková přednesla návrh na usnesení výroční členské schůze:
1. VČS vzala na vědomí :
1.1. Zprávu o činnosti Klubu za rok 2018
1.2. Výsledky hospodaření Klubu za rok 2018
2. VČS schválila :
2.1. Zprávu Dozorčí rady za rok 2018
2.2. Rozpočet Klubu na rok 2019
2.3. Plán činnosti na rok 2019
2.4. Doplnění plánu činnost o uskutečnění zájezdu členů Klubu do Litomyšle a na Zelenou
Horu.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
ad 8)
Závěr výroční členské schůze provedla MUDr. Eva Nováková.
Poděkovala za účast na VČS a pozvala na občerstvení.

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

Přílohy : Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva o výsledku hospodaření 2018
Zpráva Dozorčí rady za rok 2018
Plán činnosti na rok 2019
Návrh rozpočtu hospodaření klubu na rok 2019

