
Zápis 9. zasedání výboru Hlahol  

Datum:  pondělí, 12. července 2011 (o prázdninách!!!) 

 

Přítomni:  starostka Silke Klein 

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

Sbormistři:  omluveni 

Omluveni: Magda Holubová, Vladimíra Hovančíková, Šárka Blažíčková 

Hosté:   

 

0.   Úvod  

 Prezence.  

 Minulý zápis: Andreas se omluvil za svou neschopnost poslat zápisy včas 

 Další schůze: po létě 

 

Další body podle programu (je přílohou tohoto zápisu):  

1.a  Sbormistr Josef Čechtický (za Kláru) 

 má Klářin mobil i číslo  

 Šárka: prosím přesměrovat omluvenky místo Kláry na něj, aktualizovat údaje na webu  

 

1.b  TV – natáčení sálu 

 natáčí sál v souvislosti s Dny evropského dědictví, 9.30, bude tam Silke 

 

1.c  Odměny 

 per rollam schválena odměna pro Kláru 10.000 Kč 

 Eva: příště. Silke: byla by ráda, kdyby odměna mohla být jako minule formou odpuštění nájemného  

za projekt Malý Dvořák (hodnota 10 x 1.600 Kč) 

 

1.d  150 let Hlaholu  

 chceme jmenovat zasloužilé člen(k)y  (do občasníku) 

 

2.a  Komíny 

 2 byty ještě chybí, Baxa: bude, další byt: třeba odstranit podhledy, p. Hamák připravuje výzvu   

 

2.b  Byt pí Vysekalové  

 Pí Vysekalová se odstěhuje. Chce „zohlednit svoje investice“. Naše stanovisko: případné 

proplácení/zápočet investic mělo být PŘEDEM projednáno a schváleno vlastníkem, tedy NE  

 předání bytu: 21.7., 16.00 h, 

 

2.c  Nový nájemce v bytu p. Baránka  
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 nastěhuje se 1.8., osazení plynoměru: p. Hamák   

 

2.d  Oprava střechy 

 začne v pátek, tento týden: podepsat smlouvu (Šárka), záloha 180.000 (příkazy podepsat – Šárka) 

 technický kontakt: p. Hamák 

 do smlouvy: firma musí postupovat v souladu se „Závazným stanoviskem“ NPÚ, toto bude 

nedělitelnou součástí smlouvy  

 

2.e  Parkety  

 Informace: 17.7. po zkoušce: židle do šatny, před zahájením prací i busty do šatny solistů, Lunetu 

zakryje p. Kalinovský 

 Platba: ze spořitelny (protože pojišťovna poslala též do spořitelny) 

 

2.f  Dny evropského dědictví  

 pí Hrubá: Michal s ní domluví předání klíčů (předávací protokol)  

 

2.g  Nabídka p. Votického  

 nabízí vyčištění schodišť, dokončovací práce (schodiště pak budou hotová)  

 

3.a  Příští schůze:   

 v září 

 

3.b  Pracovní síla do kanceláře? 

 informace příště  

 

3.c  Kopírka/scanner do kanceláře  

 informace příště (Andreas)  

 

3.d  Vrácení přeplatku daně 

 přeplatek 258 tisíc, připravujeme žádost (podepsat – Šárka)    

 

3.e  Ostatní 

 Roman: prosím poslat VEŠKERÉ informace o zkouškách atd. i Šárce (i když nezpívá), aby to mohla 

dát na web  

 Šárka: poslat přístupové údaje na web do trezoru (umožnění přístupu v případě potřeby) – poznámka 

Andreas: už se stalo 

 Andreas: potřebujeme náhradní klíč od trezoru (máme jen jeden) – Andreas má obstarat duplikát  

 Fond budoucnosti: dostali jsme grant 60.000 Kč na vánoční koncert do Ambergu 
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Přílohy:  

 prezenční listina dnešního zasedání  

 předem zaslaný program zasedání výboru  

 

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

                                                                                                             Silke Klein      

Sestavil: Andreas, léto 2011  


