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Název materiálu:   Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO 
 
Počet stran:   2 
Počet příloh:  5 
 
Popis 
Sdružení České dědictví UNESCO, jehož je město Žďár nad Sázavou členem, projednává 
každoročně na své valné hromadě Sdružení měst UNESCO závěrečný účet a zprávu  
o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za každý kalendářní rok. Tento dokument je 
rovněž předkládán k projednání a schválení samosprávám členských měst sdružení České 
dědictví UNESCO. 
Povinnost členských měst projednat na svých zastupitelstvech tyto dokumenty byly valnou 
hromadou odsouhlaseny nejpozději do 30. června 2018, proto jsou závěrečný účet a zpráva  
o výsledcích přezkoumání hospodaření tohoto sdružení za rok 2017 předloženy radě města  
a dále zastupitelstvu města k jejímu projednání a schválení. Tato povinnost vyplývá ze 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků  
a dobrovolných svazků obcí.  
 
Valná hromada zasedala dne 5. 4. 2018 v Praze, kde byly tyto dokumenty projednány  
a odsouhlaseny.  
Příští valná hromada se bude konat v prosinci 2018 – podrobnosti budou upřesněny. 
 
Geneze případu 
Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení ČDU za rok 2017 
byly schváleny na valné hromadě ČDU dne 5. 4. 2018 v Praze.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za kalendářní rok 2017. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet  
a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 
2017. 
 
Doporučení předkladatele 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za kalendářní rok 2017.  
  
Stanoviska 
Předkládaný materiál byl projednán se starostou města .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Usnesení z jednání valné hromady 
svazku obcí České dědictví UNESCO, 

která se konala v Praze  
 

Přítomni:  
   

  
 

 
 

  
 
 
   
 
   

   

 
 

 
  

  
   

   
 
 

18 
 přivítal všechny přítomné v Praze – v salonku paní primátorky. Předseda Českého 

dědictví UNESCO  připomněl, že od 18.00 hodin se koná v Národním technickém 
muzeu vernisáž výstavy Davida Vávry a Petra Volfa „Litomyšl Hlavní město současné české 

architektury“ a „Setkání přátel a příznivců Litomyšle“ – členové valné hromady jsou srdečně zváni!  
Na valnou hromadu byli pozváni také: ředitel odboru památkové péče MK ČR , Mgr. 

 nástupkyně  a vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise 
pro UNESCO . Všichni se omluvili. 
Pozvání přijala náměstkyně sekce památkové péče NPÚ Ing. Arch.  – nakonec 
však na jednání nedorazila.         
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VH dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO schválila program jednání v navrženém 
znění: 

 Zahájení, přivítání 
 Schválení programu jednání 

 Složení valné hromady a výkonného výboru   
 Závěrečný účet DSO ČDU 2017 
 Kontrola hospodaření DSO ČDU v roce 2017 
 Účetní závěrka DSO ČDU 2017 



 

 

 

 Zpráva o činnosti DSO ČDU 2017 
 Schválení rozpočtu na rok 2018  

 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 
 Plán činnosti na rok 2018 
 Dotační titul Podpora pro památky UNESCO  
 Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj a z Ministerstva kultury ČR  
 Další informace z Českého dědictví UNESCO  
 Různé 
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VH bere na vědomí aktuální složení valné hromady a potvrzuje dle §13, odst. 1 Stanov členy 
výkonného výboru. Od minulého zasedání valné hromady není žádná změna. 
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Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením DSO za rok 2017 bez výhrad. (Závěrečný účet je na straně 10 
Výroční zprávy za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření na straně 54). 
 
Pro upřesnění: 

Obsah položky 5139 Nákup materiálu: 
- 3.000 kusů nástěnných kalendářů  
- 1.500 stolních kalendářů 
- 2.000 kusů Rychlokvízů  
- 400 kusů hrnečků České dědictví UNESCO  

 

Obsah položky 5169 Nákup ostatních služeb: 
- účast na veletrzích cestovního ruchu (viz. Výroční zpráva za rok 2017) 
- inzerce v časopisech a odborných periodikách (viz. Výroční zpráva za rok 2017) 
- celoroční prezentace ve výloze v Husově ulici v Praze 

- poplatek za přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří ČR 
- zhotovení nových fotografií 
- správa a úpravy na webu www.unesco-czech.cz 

- vysílání spotů v ordinacích (viz. Výroční zpráva za rok 2017) 
- grafické práce  
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Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, 
který je zakotvený ve směrnicích, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem 
svazku obcí a s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správně a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (§ 39, odst. 7). (Aktuální směrnice jsou na straně 232 – 255 Výroční zprávy za rok 2017).      
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Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku 
svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31. 12. 2017.  

 
Jednotlivá členská města projednají ve svých zastupitelstvech nejpozději do 30. června 2018 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2017. 
Usnesení může znít např. takto: „Zastupitelstvo města xy vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se 
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017. 
(Dokumenty týkající se hospodaření sdružení včetně zprávy auditora jsou na straně 10 - 77 Výroční 
zprávy za rok 2017). 

 
Členové valné hromady DSO ČDU byli upozorněni na novelu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (především §) 39) a novelu zákona 23/2017 Sb., o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti (především §5).   
 

http://www.unesco-czech.cz/
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VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2017 (261 stran + 432 stran 
monitoringu tisku). VH vyslovuje poděkování a zároveň souhlasí s poskytnutím odměny výkonné 
ředitelce  ve výši 30.000 Kč.  
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VH vzala na vědomí seznam věcí vhodných do prodeje v IC (prodej je možný i formou komise):  

 hrnečky České dědictví UNESCO – cena 80 Kč, doporučená prodejní cena 100 Kč   
 plakát Česko-UNESCO-Slovensko (A2) – cena 20 Kč, doporučená prodejní cena 30 Kč 
 puzzle UNESCO je blízko, A4 – cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 50 Kč 
 propiska České dědictví UNESCO, cena ČDU 12 Kč, doporučená prodejní cena 20 Kč     
 tužka s gumou České dědictví UNESCO, cena 6 Kč, doporučená prodejní cena 10 Kč 

 balzám na rty s UV15, prodejní cena 15 Kč, doporučená prodejní 20 Kč    

 kniha UNESCO je blízko – prodejní cena ČDU 190 Kč, doporučená prodejní cena 249 Kč     
 nástěnné hodiny České dědictví UNESCO – cena 115 Kč, doporučená cena 150 Kč  
 pohlednice společná (3 druhy) – prodejní cena ČDU 3,50 Kč  
 sada tužky a mikrotužky -  cena ČDU 100 Kč, doporučená prodejní cena 130 Kč  
 buton (placka) – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 25 Kč  
 ubrousek na brýle – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 40 Kč  

 publikace Nahlédněte do duše našich památek – cena 20 Kč, prodejní cena 30 Kč  
 hrací karty – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč 
 kvarteto – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč  
 sada pohlednic – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 35 Kč 
 kostka UNESCO – prodejní cena ČDU 50 Kč, doporučená prodejní cena 79 Kč  
 společný plakát A1 (2 druhy) – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prod. cena 50 Kč 

Vše v prodeji i ke zhlédnutí v e-shopu na www.unesco-czech.cz. 
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VH schvaluje  
rozpočet sdružení České dědictví UNESCO na rok 2018 (podle platné rozpočtové skladby, 
v Kč) 
Členské příspěvky na rok 2017 byly „připomenuty“ usnesením 26/17. Od 14. května 2010 je 
výše členských příspěvků zakotvena přímo ve stanovách dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO (schváleno usnesením č. 61/11). Stav BÚ k 31.12.2017: 2.060.786,73 Kč 

 

 Par.  Pol. PŘÍJMY Schválený 2018 Schválený 2017 Skutečnost 2017 

0 4121 Nein. transfery od obcí 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00 

3322 2111 Příjmy z poskyt. služeb 100 000,00 30 000,00 136 702,00 

3322 2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000,00 80 000,00 89 557,00 

0 4116 Dotace MK ČR 420 000,00 0,00 0,00 

6330 4134 Převody z rozp. účtů  0,00 0,00 0,00 

    PŘÍJMY CELKEM 1 705 000,00 1 215 000,00 1 331 259,00 

    
 

      

    VÝDAJE Schválený 2018 Schválený 2017 Skutečnost 2017 

3322 5011 Platy zam. v prac. poměru 121 000,00 121 000,00 121 000,00 

3322 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 74 000,00 

3322 5031 Povinné poj. na soc. zabezp. 30 250,00 30 250,00 30 250,00 

3322 5032 Povi. poj. na veř. zdrav. poj. 10 890,00 10 890,00 10 890,00 

3322 5037 Drobný hm. dlouh. majetek 0,00 0,00 14 472,00 

3322 5038 Povinné poj. na úrazové poj. 600,00 600,00 509,00 

3322 5139 Nákup mat. jinde nezař. 480 000,00 300 000,00 323 425,00 

3322 5161 Poštovní služby 3 000,00 0,00 2 026,00 

3322 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 7 000,00 4 229,00 

6310 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 200,00 120,00 

http://www.unesco-czech.cz/


 

 

 

3322 5164 Nájemné  8 000,00 5 000,00 8 273,00 

3322 5168 Služby zpracování dat  7 000,00 6 000,00 7 701,50 

3322 5169 Nákup ostatních služeb 900 060,00 598 060,00 714 153,38 

3322 5173 Cestovné  8 000,00 6 000,00 6 251,00 

3322 5175 Pohoštění 11 000,00 10 000,00 11 260,00 

6330 5345 Převody vlastním rozp. účtům  0,00 0,00 0,00 

    VÝDAJE CELKEM 1 705 000,00 1 215 000,00 1 328 559,88 
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VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu sdružení ČDU na období 2019 – 2021 (v tisících Kč) 
 

Rok 2019 2020 2021 pol. 

Příjmy z poskyt. služeb 100 100 100 2111 

Příjmy z prodeje zboží  80 80 80 2112 

Neinv.přijaté transf. od obcí 1 105 1 105 1 105   

Praha 200 200 200 4121 

Brno  150 150 150 4121 

Český Krumlov 75 75 75 4121 

Holašovice 5 5 5 4121 

Kroměříž 75 75 75 4121 

Kutná Hora 75 75 75 4121 

Litomyšl 75 75 75 4121 

Lednice-Valtice 75 75 75 4121 

Olomouc 150 150 150 4121 

Telč 75 75 75 4121 

Třebíč 75 75 75 4121 

Žďár nad Sázavou 75 75 75 4121 

Očekávané příjmy celkem 1 285 1 285 1 285   

Provozní výdaje 1 285 1 285 1 285   

Osobní výdaje 200 200 200 5021 

Nákup materiálu 350 350 350 5139 

Nákup ostatních služeb 725 725 725 5169 

Služby peněžních ústavů 10 10 10 5163 

Investiční výdaje 0 0 0   

Očekávané výdaje celkem 1 285 1 285 1 285   

 

11/18 
VH schvaluje 

plán činnosti sdružení České dědictví UNESCO na rok 2018 
cíl: lobby, hájící zájmy „unescových měst“    

 prosazovat „naše“ zájmy do zákonů a jiných právních norem 
 zaměřit se na ministerský program Podpora pro památky UNESCO i na jiné dotační tituly 
 pokračovat v jednání s představiteli krajů o poskytování pravidelné finanční výpomoci 

městům UNESCO po vzoru kraje Vysočina  



 

 

 

 snažit se do fondu „Konto pomoci památkám UNESCO“ získat další finanční prostředky – 
pokusit se minimálně o navýšení o 1,5 mil. Kč, které byly převedeny do rozpočtu NPÚ 

 rozšiřovat přátelský klub poslanců a senátorů a navázat spolupráci s kulturním a 
rozpočtovým výborem Parlamentu ČR  

 požadovat „nadstandardní“ péči státu ve vztahu k památkám UNESCO  
 podporovat možnost obcí a měst získávat finanční prostředky na rekonstrukci památek 

UNESCO a jejich propagaci také z fondů EU   
 v případě zapsání další památky na Seznam UNESCO jednat s představiteli obce, na jejímž 

území se nachází o přistoupení do Sdružení  

 snažit se zajistit podporu průřezových témat v programech Národní podpora cestovního 
ruchu   

 
cíl osvětový a vzdělávací  

 využít osmičkových výročí k prezentaci a propojení českých a slovenských památek 
UNESCO 

 pomocí marketingové kampaně UNESCO je blízko představit všechny české a moravské 

památky UNESCO a upozornit na velkou koncentraci památek UNESCO v ČR 
 vydat nástěnný kalendář „České dědictví UNESCO 2019“  
 zvýšit informovanost v oblasti prezentace a ochrany českého kulturního dědictví 
 dostat informace o kulturním dědictví do dalších učebnic  
 informovat o činnosti Sdružení v radničních zpravodajích jednotlivých členských měst, 

místním tisku, rozhlasu, televizi i dalšími možnými způsoby  

 podporovat organizování soutěží dětí, mládeže i dospělých  
 zapojit se do projektů agentury CzechTourism i dalších institucí, jejichž cílem je osvěta 

v oblasti památek UNESCO  
 pokračovat v putovních výstavách Sloh se nepíše, na sloh se kouká 

 
oblast společné propagace    

 úzce spolupracovat při aktivitách agentury CzechTourism týkajících se prezentace UNESCO  

 pokračovat v započaté spolupráci i s NPÚ  
 prezentovat Sdružení v rámci expozic měst na veletrzích cestovního ruchu   
 přihlásit kalendář a další materiály do soutěží  
 prezentovat Sdružení v odborném tisku – i formou placené inzerce 
 spolupracovat s dalšími touroperátory a cestovními kancelářemi 
 zúročit přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří a Fóru cestovního ruchu 
 pokusit se nalézt finanční prostředky na úhradu nákladů další fáze společné propagace 

měst UNECO – dle závěrů marketingové strategie     
 domluvit vydání seriálu Národní klenoty na DVD  
 pomoci vzniku animovaného večerníčku z památek UNESCO  
 přihlásit projekt či projekty za České dědictví UNESCO do grantového řízení vyhlášeného 

Ministerstvem kultury ČR s názvem „Podpora pro památky UNESCO“   
 pokračovat v započaté prezentaci v Husově ulici (včetně aktualizací informací) 

 rozšiřovat počet účastníků klubu přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO.  
 dostatečně prezentovat Multimediální publikaci České dědictví UNESCO pro majitele 

chytrých mobilních telefonů  

 dále zdokonalovat prezentaci na www.unesco-czech.cz 

 pokračovat v projektu Česko-UNESCO-Slovensko  

 rozšiřovat počet členů facebookové skupiny UNES&CO. aneb Společnost přátel památek 

UNESCO 

 koordinovat a podporovat oslavy výročí zapsání jednotlivých památek UNESCO  

 www.unesco.org – dosáhnout výměny fotografií, které nás na tomto webu mají prezentovat 
– zajistit obsáhlou fotobanku nových fotografií – ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR 

(NPÚ je málo – má ve správně jen 5 památek UNESCO), v úvahu přichází i spolupráce 
s CzechTourismem na toto téma   
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VH bere na vědomí hospodaření DSO ČDU k 31. březnu 2018  
(členění dle platné rozpočtové skladby, v Kč). Stav BÚ k 31.03.2018: 2.712.188,56 Kč.  

http://www.unesco-czech.cz/
http://www.unesco.org/


 

 

 

 

Par. Pol. PŘÍJMY Rozpočet 2018 Od počátku roku 

0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 105 000,00 1 105 000,00 

3322 2111 Příjmy z poskytování služeb 100 000,00 0,00 

3322 2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000,00 25 977,50 

0 4116 Dotace MK ČR 420 000,00 0,00 

    PŘÍJMY CELKEM 1 705 000,00 1 130 977,50 

    
 

    

    VÝDAJE Rozpočet 2018 Od počátku roku 

3322 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 121 000,00 24 000,00 

3322 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 37 800,00 

3322 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 30 250,00 6 000,00 

3322 5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. 10 890,00 2 160,00 

3322 5038 Povinné pojistné na úrazové poj. 600,00 101,00 

3322 5138 Nákup zboží  0,00 490,00 

3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařaz. 480 000,00 40 154,00 

3322 5161 Poštovní služby 3 000,00 0,00 

3322 5163 Služby peněžních ústavů 5 200,00 2 436,00 

3322 5164 Nájemné  8 000,00 0,00 

3322 5168 Služby zpracování dat  7 000,00 780,50 

3322 5169 Nákup ostatních služeb 900 060,00 348 654,17 

3322 5173 Cestovné  8 000,00 0,00 

3322 5175 Pohoštění 11 000,00 12 000,00 

3322 5222 Neinvestiční transfery obč. sdružením   5 000,00 

    VÝDAJE CELKEM 1 705 000,00 479 575,67 
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Na základě cíleného nátlaku DSO České dědictví UNESCO se podařilo zajistit jedno místo pro naše 
sdružení v komisi, která rozhoduje o přidělení dotací s programu Podpora pro památky UNESCO. 
Ing.  informoval o tom, že na březnovém jednání hájil zájmy jednotlivých členských 
měst. Při projednávání společných žádostí byl vykázán na chodbu. Alarmující je, že se sice podařilo 

dosáhnout toho, aby Národní památkový ústav nebyl oprávněným žadatelem v tomto dotačním 
titulu (stejně jako se jiné organizace státu nemohou ucházet v jiných dotačních titulech), ale 
ministerstvo „odkrojilo“ z alokace pro rok 2018 celkem 1,5 milionu Kč a dalo je přímo do rozpočtu 
NPÚ. Snahou sdružení bude jednat o tom, aby alokace pro rok 2019 byla minimálně rovna alokaci 

pro rok 2016.  
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V oblasti grantové politiky má ČDU pro rok 2018 příslib dotací v celkové částce 420 tisíc Kč: 

 Projekt s názvem „Sloh se nepíše, na sloh se kouká“, který byl podán do programu 
Podpora pro památky UNESCO, získal podporu ve výši 200 tisíc Kč.  

Zažádáno bylo o 430 tisíc Kč, celkové předpokládané náklady byly 614 tisíc Kč.  

plánované aktivity (které ovšem budou muset být sníženy): 
- realizace 15.000 kusů pracovních sešitů Sloh se nepíše, na sloh se kouká  
- forma materiálu „ke stažení“ na www.unesco-czech.cz 
- realizace 40.000 kusů omalovánek a jejich převedení do webové podoby    
- vytvoření mnoha obrázků, doplňovaček i kvízů pro využití i pro jiné formy prezentace 

památek UNESCO   
 Projekt s názvem „Památky UNESCO slohové cvičení“, který byl podán do programu 

Podpora pro památky UNESCO, získal podporu ve výši 90 tisíc Kč.  



 

 

 

Zažádáno bylo o 454 tisíc Kč, celkové předpokládané náklady byly 649 tisíc Kč.  
plánované aktivity (které ovšem budou muset být zásadně sníženy): 

- marketingová kampaň na téma „Památky UNESCO – slohové cvičení“    
- postupné rozšiřování Klubu UNESCO   
- tisk brožury České dědictví UNESCO – slohové cvičení (minimálně 20 tisíc kusů) 
- inzerce v odborných periodikách a v metru  
- rozšíření webových stránek sdružení (např. o fotogalerii pro profesionály)  
- pexeso a leporelo (vždy min. 10 tisíc kusů) 
- sada Rychlokvízů (min. 10)   

 Projekt s názvem „Česko-UNESCO-Slovensko“, který byl podán do programu Podpora 
regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých 
s naší státností (1918, 1968, 1993), získal podporu ve výši 130 tisíc Kč.  

Zažádáno bylo o 451 tisíc Kč, celkové předpokládané náklady byly 645 tisíc Kč.  

plánované aktivity, z nichž bylo podpořeno jen vydání společné mapy: 
- mapa českých a slovenských památek UNESCO (50 tisíc kusů) – tato aktivita byla 

podpořena! 

- kvarteto Česko-UNESCO-Slovensko (1.000 kusů) 
- soutěž UNES&CO. – propojení se Slovenskem  
- prezentace na atraktivních akcích a místech (minimálně 5 akcí na české straně) 
- veletrhy cestovního ruchu (minimálně 3 na české straně)      
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Dalším krokem k probuzení naší „spící“ obecně prospěšné společnosti České dědictví UNESCO 
je podepsání čestného prohlášení členů správní a dozorčí rady. Čestné prohlášení, které bude mít 
ověřovací doložku, zašlou členové správní a dozorčí rady poštou Michaele Severové, která poté 
podnikne další kroky.    
Správní rada: 

  
 

 
Dozorčí rada: 
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Členové valné hromady byli informováni o projektu Česko-UNESCO-Slovensko, který je vkladem 
našeho sdružení k tzv. osmičkovým výročím. Doposud byly zrealizovány tyto aktivity: 

- vydán nástěnný kalendář „Česko-UNESCO-Slovensko aneb po 25 letech opět spolu“  

- vytištěny Rychlokvízy s tématikou českých a slovenských památek UNESCO   
- rozšířena celoroční cestovatelské soutěže i na památky UNESCO na Slovensku 
- byl vytištěn a je postupně distribuován aktualizovaný leták na nekonečnou soutěž  
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Členům valné hromady byly předány mapy UNESCO ve formátu podložky na stůl. Stejné mapy 
jsou i ve variantě nástěnných map v hodných např. do základních škol. Podrobnější informace: 

, , info@originalni-mapy.cz, www.originalni-mapy.cz. 
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 informoval o změnách legislativy v případě stavebního zákona a také o přípravě 

památkového zákona. Podrobnější informace budou zaslány e-mailem.  
 

19/18 
Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda informoval o aktivitách  která získala 
dotaci z Národní galerie na sociální experiment pro Bienále v Benátkách. V centru Českého 
Krumlova bude „organizovat běžný život ve městě“. Zaměstná a ubytuje zájemce v centru města, 
aby žili normálním životem. Vše bude 1,5 měsíce přenášet přímo do Benátek.     
 

mailto:info@originalni-mapy.cz
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V roce 2018 bude slavit 15 let od zápisu na Seznam UNESCO Třebíč (14. – 15. června konference), 
20 let od zápisu Kroměříž (15. června koncert v Květné zahradě) a 20 let od zápisu na Seznam 
UNESCO Holašovice (19. - 20. září). 
 
  

Rozlučková valná hromada se bude konat 19. – 20. září 2018: 

zahájíme ve 13.00 hodin v Holašovicích a poté se přesuneme do 
Českého Krumlova   
 
 

Prosincová valná hromada proběhne 14. prosince 2018 v ????   

 
 

Rozpis konání posledních valných hromad 
duben 2018 – Praha  
prosinec 2017 – Litomyšl  
duben 2017 - Kroměříž 
prosinec 2016 - Třebíč 

duben 2016 – Český Krumlov 
prosinec 2015 – Kutná Hora  
duben 2015 – Lednice     
prosince 2014 - Žďár nad Sázavou    
duben 2014 - Kutná Hora     
prosinec 2013 – Litomyšl    
duben 2013 - Praha       

prosinec 2012 - Český Krumlov   

duben 2012 – Telč     
prosinec 2011 - Olomouc 
září 2011 - Kroměříž 
květen 2011 - Holašovice 
prosinec 2010 - Žďár nad Sázavou 
srpen 2010 - Jihlava 

květen 2010 - Valtice 
prosinec 2009 - Třebíč 
duben 2009 - Brno 
listopad 2008 - Kutná Hora 
duben 2008 - Žďár nad Sázavou 

 

 
 
 

Zapsala:    

výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO  
 
 

 
 
Příloha č. 1 

Valná hromada 
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