
 

Zápis z jednání Členské schůze spolku Za krásnou Olomouc, z.s. 
 

Místo konání členské schůze: per rollam 

Datum konání členské schůze: od 10. 4. 2021 do 25. 4. 2021 

 

Body programu schůze 

Administrativní záležitosti 

Hospodaření spolku 2020 

Volba výboru a revizora 

Ohlédnutí za rokem 2020 

Výhled akcí na rok 2021 

 

1) Zahájení jednání 

Jana Kiesewetterová, předsedkyně spolku Za krásnou Olomouc, z.s. (dále „spolek“), dala vědět 

emailem členům spolku s právem hlasovat dne 10. 4. 2021 o konání členské schůze a hlasování per 

rollam. 

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven dne 25. 4. 2021 do 23:59 hod. 

Do dne 30. 4. 2021 zašle zapisovatel finální zápis členské schůze spolku všem členům. 

 

2) Přítomnost členů 

Písemně se vyjádřilo celkem … členů z celkových 79 registrovaných členů spolku.  

Přílohu č. 1 tohoto zápisu tvoří prezenční listina s potvrzovacími emaily. 

 

3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání 

Návrh na usnesení 

Členská schůze schvaluje jako zapisovatele zápisu z jednání Janu Kiesewetterovou. 

Členská schůze schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání Martinu Mertovou. 

Členové hlasovali potvrzovacím emailem. Předsedkyně konstatovala, že pro návrh hlasovalo … členů 

… se zdrželi hlasování … bylo proti. 

 

Usnesení 

Členská schůze schválila/ neschválila jako zapisovatele zápisu z jednání Janu Kiesewetterovou. 

Členská schůze schválila/neschválila jako ověřovatele zápisu z jednání Martinu Mertovou. 

 

4) Volba výboru a revizora pro období 2021-2022 

Návrh na usnesení 

Návrh na složení výboru pro období 2021-2022: 

Jana Kiesewetterová, předsedkyně 



Michaela Johnová Čapková, pokladnice 

Klára Jeništová 

Anna Waisserová 

Jan Jeništa 

 

Návrh na revizora spolku pro období 2021-2022: 

Martina Mertová 

 

Členská schůze schvaluje/ neschvaluje 

Členové hlasovali potvrzovacím emailem. Předsedkyně konstatovala, že pro návrh hlasovalo … členů, 

… se zdrželo … bylo proti 

 

Usnesení 

Členská schůze zvolila/nezvolila výbor spolku v následujícím složení: 

Jana Kiesewetterová, předsedkyně 

Michaela Johnová Čapková, pokladnice 

Klára Jeništová 

Anna Waisserová 

Jan Jeništa 

 

Členská schůze zvolila/nezvolila revizorem spolku Martinu Mertovou. 

 

 

5) Hospodaření spolku 2020 

Dotace město Olomouc  15.000,- Kč  

Nadace VIA  33.128,- Kč 

 

zůstatek na účtu k 31. 12. 2019 - 80.882,83,- Kč 

zůstatek na účtu k 31. 12. 2020 - 49.081,58,- Kč 

zůstatek na účtu k 31. 3. 2021 - 63. 331,58,- Kč 

příjmy v roce 2020 celkem 58.378,- Kč: 

● účet - 58.128,- Kč (z toho 500,- Kč členské příspěvky) 

● hotově - 250,- Kč (členské příspěvky) 

výdaje v roce 2020 celkem 98. 281,46,- Kč: 

● účet - 92.469,25,- Kč 

● hotově 5. 812,21,- Kč 

 

 

 



Návrh na usnesení 

Členská schůze schválila hospodaření za rok 2020 

Členové hlasovali potvrzovacím emailem. Předsedkyně konstatovala, že pro návrh hlasovalo … členů 

… se zdrželi hlasování … bylo proti. 

 

Usnesení 

Členská schůze schválila/neschválila hospodaření za rok 2020. 

 

6) Ohlédnutí za rokem 2020 

Krásnou Olomoucí  

-  dle možností vzhledem k epidemiologickému opatření vycházka Po svazích Svatého Kopečka 

(4. 6. 2020 s Janem Jeništou a Václavem Dvořákem) a v rámci DA 2020 vycházka Po nových 

březích staré řeky (4. 10. 2020 s Michalem Krejčím) spolu s promítáním filmu Natura Urbana 

a výstavou Navzdory v Molitorově knihovně 

- procházky stále oblíbené 

- financováno z dotace města Olomouc 

 

Divadlo architektury:  

- Pavel Šopák. Město zítřka/ Olomouc v letech 1918-1938 – křest knihy a přednáška autora s 

debatou  

o ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc  

o slušná účast v Mozarteu AMO 

 

Sochy a města. Morava, 5. 8.   

- křest knihy a komponovaný večer s přednáškami a debatou (Jan Jeništa, Vladislava Říhová, 

Otto Schneider, Martina Mertová)  

o ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc  

o Přehnaně velká účast v Café ´87 

 

Otevření Molitorovy knihovny, Kosinova 7, 10. 9. 2020  

- nové kulturní centrum a zázemí spolku Za krásnou Olomouc vybudované přičiněním a 

velkorysostí Alexandra a Jana, Ivany a Kláry Jeništových, nepostradatelné části členstva 

našeho spolku 

 

Olomoucký Loosfest  

- oslava 150. narozenin architekta Adolfa Loose v nových prostorách Molitorovy knihovny  

- Čtvrtek 10. 9. Loosovské odpoledne s vernisáží výstavy Adolf Loos Plzeň  
o příspěvky přednesli Martina Mertová, plzeňský památkář Karel Zoch a historik umění 

Rostislav Švácha. 
- Sobota a neděle 12. a 13. 9.  

o Dva dny otevřených dveří Molitorovy knihovny s výstavou Adolf Loos Plzeň v rámci 
Dnů evropského dědictví. 

- Neděle 13. 9. Loosovské zasvěcení č. II a cyklovyjížďka 
o přednáška a komentovaná prohlídka brněnských specialistek Lucie Valdhansové a 

Jany Kořínkové, následně s Martinou Mertovou na kole po stopách talentovaných 
olomouckých žáků Adolfa Loose.  



o Hojná účast, noví příznivci spolku 
- Neděle 20. 9. MĚSTO : ŘEKA : ČLOVĚK : DŮM;  

o výtvarný workshop s Míšou Čapkovou Johnovou pro rodiny s dětmi do 12 let venku a 
v Molitorově knihovně 

Re-vize Olomouc 

- Kasárna Hanáckého pluku, 9. 11. 2020, on-line  
o historicky první on-line streamovaná debata k ožehavému tématu využití stěžejní 

armádní budovy v centru města, David Mareš, Vojtěch Rudorfer, hosté Miroslav 
Žbánek, Ondřej Belšík, Tomáš Pejpek, Jiří Lach, Lukáš Smetana 

 

Šantovka Tower – kauza táhnoucí se 9 let! 

- zprávy z února 2020: ještě před svým odchodem podala vedoucí Úřadu veřejného ochránce 
práv, ombudsmanka Anna Šabatová, žalobu ve veřejném zájmu proti rozhodnutí Magistrátu 
města Olomouce o umístění stavby Šantovka Tower. Magistrát podle ní porušil zákon o státní 
památkové péči, zákon o ochraně přírody a krajiny, správní řád, stavební zákon i závazky 
České republiky z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. Zcela popřel samotné 
principy zákonnosti a jeho jednání vzbuzuje vážné pochybnosti o systémové nepodjatosti. 

- Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci, který dostal věc na starost, přiznal 12. 3. 2020 
žalobě týkající se stavby Šantovka Tower v Olomouci odkladný účinek. Znamená to, 
že do doby, než soud ve věci rozhodne, nesmí být vydáno stavební povolení a nesmí být 
výstavba zahájena. To jsou dobré zprávy, jak soud nakonec rozhodne, nelze předjímat. Ke 
konci roku 2020 stále ticho po pěšině. To je dobře. 

- mezitím se připravuje Změna II ÚP Olomouc, která by vrátila v roce 2016 zrušené výškové 
limity do lokality Šantovka, novým hráčem s vlastními podmínkami (naštěstí podobnými těm 
Ministerstva kultury) je nově dotčený orgán Ministerstva obrany. Teď už víme (březen 2021), 
že zastupitelstvo na svém jednání 8. 3. přijalo nejnižší ze tří navrhovaných variant (23 m), 
právě v souladu s podmínkami dotčených orgánů; bude následovat veřejné projednání. 

 

7) Výhled akcí na rok 2021 

Krásnou Olomoucí  

- v projektu budeme pokračovat dle epidemiologické situace 

- Otázka, jaké téma budou mít Dny architektury 2021 - 29.9. - 4.10. (již jsme přihlášeni) 

- další připravovaná témata procházek  

o (Karel Svitavský, Vilém Švec): Tabulový vrch 

o Umění ve veřejném prostoru (léto 2021) - vycházka a vyjížďka jako doprovodné akce 

Re-vize a Trienále MUO 

o (Jan Jeništa): Dómská čtvrť a její obyvatelé; tvorba stavitelů Johann Aulegka (170. 

výročí narození) a Václava Wittnera (160. výročí narození) 

 

 

RE-VIZE 

- Bude pokračovat i v roce 2021,  

- proběhlo: Udržitelná mobilita (26. 1. 2021)  

- chystáme: Klimatická krize (28.4. 2021), Hej-čin! (9. 6.), Umění ve veřejném prostoru (léto 

2021) - debata, vycházka a vyjížďka (viz výše) 



 

Do práce na kole  

- nově zastřešujeme organizačně a propagačně díky novému členu spolku, Pavlu Bednaříkovi 

 

Šantovka Tower 

- nespustíme ze zřetele a budeme informovat; víme, že občanská role už je vyčerpána – 

vstupem ombudsmanky do této kauzy jsme (v dobrém slova smyslu) vyčerpali veškeré 

možnosti, udělali maximum  

- díky iniciativě člena Davida Helcela a (nakonec i) arch. Michala Giacintova se podařilo 

uskutečnit další potřebný krok k přijetí potřebné změny č. II Územního plánu Olomouc 

 

Cena Rudolfa Eitelbergera  

- po sedmé budeme udělovat Cenu za zdařilé realizace v oblasti architektury, urbanismu a 

památkové péče 

- na organizaci již pracujeme 

- v průběhu srpna proběhne rozhodování poroty 

- dá-li epidemiologická situace, tak vyhlášení proběhne tradičně v rámci Dnů architektury 2021 

 

Dotace v roce 2021 

- požádali jsme město Olomouc (zatím bez výsledku) 

 

 

 

8) Závěr 

Předsedkyně ukončila hlasování dne 25. 4. 2021 v 23:59 hod. 

 

 

V Olomouci dne … 

 

Zapisovatel         Ověřovatel zápisu 


