
10. zápis výboru Hlahol 

Datum: čtvrtek, 1. září 2010 

Přítomni: starostka Silke Klein
Další členové výboru: Eva Cmundová, Vladimíra Hovančíková, Jan Jirásek, Andreas Weber
Sbormistr: Roman Z. Novák 
Omluveny: Šárka Blažíčková, Magda Holubová
Hosté: Michal Steininger  

0. Úvod 
• Prezence. 

• Další schůze: začátkem října 

1. Umělecká činnost/sbor
• Soustředění 14.-16.10.2011? zatím nejisté. Členové se musí připravit na to, že před velkým 

výročním koncertem bude nutno zkoušet i o víkendu. 
• 6.11. 19 h, výroční koncert: Roman s Táňou vyberou čestné hosty (zasloužilé členy, bývalé 

sbormistry) 
• 11.12. vánoční koncert v Německu/Amberg

• 17.12., vánoční koncert v Libchavě

• 18.12., vánoční koncert: vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě sálu uvažujeme o dvou 
koncertech (16, 19 hod.), Roman se pozeptá na případnou spolupráci s Bruncvíkem 

• Granty: zažádáno o grant na celoroční činnost 2012, dále možný projekt s bavorským orchestrem 
(žádosti na Magistrát HMP z programu „partnerství“, Fond budoucnosti) 

• Odměny: Schváleno 6.000 Kč pro pí Kubešovou (uklízečku; všichni pro), 30.000 Kč pro Evu 
Cmundovou (za 304 hodiny práce pro Hlahol), 30.000 Kč pro Silke (formou: 10 x odpuštěný 
nájem zkušebny po 1.600 Kč, 1 x 3.000 opuštěný nájem sálu/závěrečný koncert, 11.000 
s fakturou), hlasování: všichni pro

• Piano: zjistíme možnost zapůjčení (Č. hudební fond (Roman), jiné (p. Pindel)) 

• Stanovy: odloženo

• Zápis z MVH: zjistí Silke,  Táňa (dodatek: s podporou Evy) 

• Práce výboru: současný stav (2 členky trvale nepřítomné) je neúnosný, výbor se usnesl (všichni 
pro) kooptovat další kandidátku v pořadí podle voleb (dodatek: byla by to Eva Samková, nemůže 
však ze zdravotních důvodu, souhlasila Jana Reichlová) 

• Chybějící jmenovky sbormistrů u bust: Vlaďka zjistí cenu gravírovaného štítku 

• Web: povede dočasně Vít Zahrádka (na Víta by se mělo převést také adresa info@hlahol.cz)
• Bruncvík/L. Pištěcká: žádá o vyklízení prostoru u schodiště do uvolněné chodby (provede se po 

zkoušce Hlaholu, Andreas) 
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2. Dům
• Oprava parket: 30.8. proběhla prohlídka NPÚ + příslušného oddělení Magistrátu HMP, lze 

očekávat správní řízení, dodáme dodatečně „závazné stanovisko“ a odvoláme se proti případné 
pokutě (Silke, Michal)

• Probíhá oprava bytu po pí Vysekalové (proběhlo hlasování per rollam, všichni pro)

• Dny evropského dědictví: otevřeno 10-18 h, Michal zkontaktuje pí Hrubou ohledně předání klíčů 
(proti protokolu jako v případě pronájmu) 

• Zabezpečení dveří do hl. sálu: Michal se obrátí na p. Hamáka (Centra) ohledně nabídky, 
hlasování: 3 pro (Magda předem telefonicky), 2 se zdrželi 

• Zabezpečení velkého sálu v případě pronájmu malého sálu: dveře se budou zamykat 

• Pojistná událost – v zimě spadl sníh na auto: Centra původně nevyřizovala pojistnou událost, 
nyní vybaveno 

• Spolupráce c Centrou stále vázne a neběží hladce 

• Eva Cmundová podala zevrubnou informaci o situaci v jednotlivých bytech. 

• Eva Cmundová je ochotna nadále vykonávat činnosti související s byty a domem (jednání a 
korespondování s nájemníky, Centrou, případně firmami a řemeslníky zabývajícími se údržbou 
nemovitosti, k rozhodnutí o zákonném zvýšení regulovaného nájemného v roce 2012 
individuálně podle polohy bytu v domě, k odsouhlasování vyúčtování  nájemného a záloh za 
služby vyhotovovaného Centrou, k zajištění návratnosti našich pohledávek za nájemníky, k 
podání inzerátu při pronájmu volných bytů nebo zadání pronájmu realitní kanceláři a k řešení 
dalších záležitostí souvisejících s domem -  vždy vše v zájmu a ve prospěch spolku s tím). 
Přítomní členové výboru a starostka takto Evu zmocnili k uvedeným úkonům. Eva bude 
informovat výbor o výsledku, velké akce (rekonstrukce apod.) samozřejmě bude nadále 
schvalovat výbor. 

3. Ostatní 
• Kopírka/scanner: příště

Přílohy: 
− prezenční listina dnešního zasedání 
− program schůze 1.9.2011 

Schválila: 
………………………………...

Silke Klein  
Sestavil: Andreas, podzim 2010 


