
Zápis 6. zasedání výboru Hlahol  

Datum:  pondělí, 11. dubna 2011  

 

Přítomni:  starostka Silke Klein, místostarostka Vladimíra Hovančíková 

Další členové výboru:  Eva Cmundová, Šárka Blažíčková, Jan Jirásek, Andreas Weber 

Sbormistři:  Klára Ježková  

Omluveni: Roman Novák, Magda Holubová  

Hosté:  Jaroslava Horáčková, Taťána Fulajtárová 

 

0.   Úvod  

 Prezence.  

 Další schůze: čtvrtek 5.5.2011  

 

Další body podle programu (je přílohou tohoto zápisu):  

1.a  Hlaholské výročí 

 známky hotové, každý člen obdrží 1 arch, další za 160 Kč, ve volném prodeji 200 Kč  

 razítko: též hotové  

 starých pohlednic je dost ještě na dalších několik let  

 

1.b  Koncert 18.4. 

 vstupné 120/80 Kč, výtěžek ze vstupného na pomoc Japonsku  

 mohl by Standa Hammer pomáhat v pokladně? zavolá Andreas  

 Kytky + vstupenky obstará Veronika  

 oblečení: šály/hlaholské kravaty, konkretizace: Roman v sobotu  

 po 17.30 rozezpívání, koncert v 19.00 hod.  

 

1.c  Slavín 12.5. 

 program: Ukolébavka, Místo klekání (Dvořák), Věno (Smetana)  

 

1.d  Amberg 11.12. 

 v kostele na náměstí, vánoční trh připraven   

 

1.e  Granty (též 1.i) 

 Praha 1: nic není jasné (aktualizace 14.4.: do schvalování na zastupitelstvu na celoroční činnost: 

60.000, jubilejní koncert (extra): 0, restaurování maleb a lunety: 40.000)  

 Magistrát: rozhoduje v květnu – podány žádosti na kulturní činnost, fasádu, lunetu, střechu 

 Fond budoucnosti: podána žádost  
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1.f  Unie 

 Táňa a Silke informovaly o dění v Unii českých pěveckých sborů. Tam proběhnou další jednání na 

rozdělení peněz na „výroční cenu“. Další informace v případě zájmu u jmenovaných.  

 

1.g  Pražská muzejní noc 11.6. 

 přihláška OK  

 „otevřená zkouška“ už v 19 hod.  

 koncert v 21 hod.  

 s blížícím se termínem třeba domluvit strážní služby 

 

1.h  Mediální partnerství Českého rozhlasu  

 ČRo 3 Vltava – do konce roku  

 

1.i  Granty - viz 1.e  

 

1.j  Jednání P. Vondráčka a D. Čítka  

 Činy, za kterými je třeba hledat jejich osoby, odsuzujeme. Vše dokumentujeme a případně budeme 

nuceni zahajovat právní kroky.  

 

1.k  Piano v sále 

 nefunkční křídlo se v sobotu odstěhuje do šatny – zajistí Andreas  

 ladič p. Pindel sjedná návštěvu p. Lišky (Lucemburská), p. Macharta – Silke, Michal  

 Honza osloví svou známou firmu  

 společně s nabídkou od fy Petrof budeme mít několik nabídek na restauraci hlavního křídla 

 

1.l  Administrativa, internet 

 v důsledku přechodného přerušení působení Šárky ve sboru a ve výboru přizpůsobil výbor své 

fungování (protože Šárka má podpisové právo)  

 věci k podpisu přinesou Eva/Andreas domů, Šárka se dostaví k těmto členům a dokumenty podepíše 

 matriku dočasně povede Táňa, které tímto vřele děkujeme  

 web dále povede Šárka, změny podle zadání Romana a Kláry, případně Silke. 

 Možné automatické zaslání novinek RSS čtečkou: Šárka, která jinak vede web, uvedla, že se 

v uvedené věci nevyzná.  

 

2.a  Centra 

 spolupráce se pomalu zlepšuje, stále „dětské“ nemoci  

 třeba napomínat přiznání k DPH (Michal)  

 chceme domluvit schůzku pro stanovení základních pravidel (případně daňová optimalizace)  
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2.b  Fasáda, střecha  

 na spořícím účtu v současné době 2,18 mil. Kč  

 rozhodnutí o grantu v květnu  

 Eva marně shání od účetní společnosti závěrku za rok 2010  

 oprava střechy: nabídka na 268 tis. Kč  

 

2.c  Byty  

 zemřela paní Juklová, pozůstalí zatím platí nájem, byt 3. patro, 3 + kk, bez výtahu  

 Woloszczuk: kamna OK, přihlásil synovce (bude platit zálohy), schváleno  

 p. Fišarová: neplatila v březnu, spolupracuje, Eva s ní jedná  

 byt po p. Baránkovi: je v nabídce realitky, provedeme základní rekonstrukci  

 

2.d  Úklid  

 kuchyň: paní Hocková odvezla větší část kuchyně 

 úklidy zbytek kuchyně může odvést pán Hlavička, který odveze věci ze sklepa, Eva mu odemkne  

 

2.e  Nabídka zvelebení společných prostor – Mas. nábřeží/Vojtěšská 

 čekáme na nabídku p. Votického, pouze pro všechny vchody, pouze na fakturu  

 Eva poptá další nabídku od p. Hlavíčka  

 

2.f  Revizní komise  

 se chce podívat na doklady I-III, aby toho příště nebylo hodně, domluví se s Michalem  

 Andreas: pokladna je v současné době ke zpracování DPH u účetních  

 

2.g  Parkety 

 nabídka 530 tis. Kč 

 Eva obstará další nabídku od p. Hlavíčka  

 

3.   Ostatní  

 židle a stoly pak můžeme přemístit do chodby, kde stála „kuchyň“ 

 

Přílohy:  

 prezenční listina dnešního zasedání  

 předem zaslaný program zasedání výboru  

 

Schválila:                     ………………………………... 

                                                                                                              Silke Klein      

Sestavil: Andreas, jaro 2011  


