
ZÁPIS 
ze 148. řádné valné hromady Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 

 
Datum konání: úterý, 30. listopadu 2012 
Místo konání: Velký sál Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 
 
 
PROGRAM 148. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 
 
1. Zahájení VH 
- Uvítání starostkou s. Klein. 
- Písemné oznámení o konání VH vč. navrženého programu bylo zveřejněno s 
dostatečným předstihem (internet, písemně na nástěnce při zkouškách). 
- Starostka s. Klein pověřila zápisem p. Michala Steiningera. 
 
2. Usnášeníschopnost 
- Michal Steininger konstatoval, že podle prezenční listiny je k dnešnímu dni registrováno 
51 členů, 
přítomno je v 18.30 hodin 31 členů (oprávněno hlasovat a volit je 46 členů). To nejsou dvě 
třetiny nadpoloviční většina členů a valná hromada proto zatím není usnášeníschopná. 
V 19.00 hodin je valná hromada usnášeníschopná. (Prezenční listina je přiložena k 
zápisu). 
 
3. Volba sčítací komise 
- Do sčítací komise kandidují s. Mrázková, br. Kašpar. Výsledek hlasování: 
 
pro  31 
proti  0 
zdržel se 0 
 
- Sčítací komise byla zvolena. 
 
4. Volba volební komise 
- Do volební komise kandidují s. Cmundová, s. Reichlová, br. Jirásek. Výsledek hlasování: 
 
pro  31 
proti  0 
zdržel se 0 
 
- Volební komise byla zvolena. 
 
5. Schválení programu VH 
- Navržený program VH je přiložen k zápisu. 
- S. Klein přednesla návrh programu. 
- Výsledek hlasování o navrženém programu VH: 
 
pro   31 
proti  0 
zdržel se 0 
 
- Přednesený návrh programu VH byl schválen. 
 



6. Zpráva o hospodaření spolku 
- S. Hučínová přednesla zprávu kontrolní komise ohledně hospodaření spolku. 
- Kontrolní komise požaduje, aby sbormistři do měsíce od konání VH doplnili chybějící 
výkazy o provedení své práce pro spolek, aby mohly být poskytnuty k projednání na 
výboru a výborem spolku schváleny. 
- Kontrolní komise požaduje, aby si výbor vyžádal od p. Rudovského průběžnou zprávu o 
stavu zpracování archívu. 
- Výbor spolku má do měsíce od konání VH připravit vyúčtování koncertů sboru za r. 2012 
včetně finančního plánu Vánočních koncertů. 
- Zpráva kontrolní komise je přiložena k zápisu. 
 
7. Zpráva o stavu a vedení pokladny 
- Br. Weber přednesl zprávu o hospodaření v pokladně spolku. 
- Zpráva pokladníka spolku je přiložena k zápisu. 
 
8. Zpráva inventarizační komise 
- S. Jeřábková přednesla zprávu inventarizační komise (s. Lacinová, s. Jeřábková) 
ohledně spolkového majetku. 
- Zpráva inventarizační komise je přiložena k zápisu. 
 
9. Zpráva uměleckého vedoucího 
- R. Z. Novák přednesl zprávu uměleckého vedoucího. 
- Zpráva uměleckého vedoucího je přiložena k zápisu. 
 
10. Zpráva starostky spolku o činnosti výboru 
- S. Klein přednesla zprávu o činnosti výboru spolku v umělecké a provozní oblasti. 
- Zpráva starostky spolku je přiložena k zápisu. 
- Bylo navrženo zvýšení členského příspěvku: 
pro   30 
proti  0 
zdržel se 1 
- Členský příspěvek bude zvýšen. 
 
- Výše nového členského příspěvku byla navržena na 1200 / 800 Kč: 
pro   23 
proti  6 
zdržel se 2 
- Členský příspěvek bude od r. 2013 zvýšen na 1200 / 800 Kč. 
 
- Bylo navrženo prodloužení funkčního období umělec. vedoucího na 3 roky: 
pro   29 
proti  0 
zdržel se 2 
 
- Bylo navrženo prodloužení funkčního období starosty na 3 roky: 
pro   15 
proti  10 
zdržel se 6 
 
- Bylo navrženo prodloužení funkčního období starosty na 2 roky: 
pro   19 
proti  7 



zdržel se 5 
 
- Schválení platového řádu a stanov s výše uvedenými změnami: 
pro   27 
proti  0 
zdržel se 4 
 
- Byl schválen nový platový řád a stanovy s upravenou změnou ohledně funkčního období 
umělec. vedoucího (3 roky) a starosty (2 roky). 
 
11. Zpráva o stavu nemovitostí spolku 
- S. Cmundová přednesla zprávu o stavu nemovitostí spolku z hlediska správy domu. 
- Zpráva o stavu nemovitostí spolku je přiložena k zápisu 
- Bylo hlasováno o schválení investice do 500.000,- Kč vč. DPH do lustrů v sálu, bude-li na 
tuto investici grant: 
pro   27 
proti  0 
zdržel se 4 
- Návrh byl schválen. 
 
- Bylo hlasováno o schválení investice do 600.000,- Kč vč. DPH do oken nemovitosti: 
pro   29 
proti  1 
zdržel se 1 
- Návrh byl schválen. 
 
- Bylo hlasováno o schválení budoucí investice do 500.000,- Kč vč. DPH do rekonstrukce 
jednotl. bytů nemovitosti bez nutnosti mimořádného schvalování VH: 
pro   25 
proti  3 
zdržel se 3 
- Návrh byl schválen. 
 
12. Hlasování VH o udělení podmínečného absolutoria Výboru spolku (ve věci 
hospodaření spolku), pokud budou splněny úkoly vyplývající ze zprávy o 
hospodaření: 
pro   20 
proti  0 
zdržel se 11 
 
- Absolutorium bylo Výboru podmínečně uděleno. 
 
13. Diskuse 
- Členové spolku Hlahol by si přáli obohatit umělecký repertoár. 
 
14. Volba starosty 
- Starostkou zůstává je s. Silke Klein. 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
15. Volba zástupce starostky 
- Novou zástupkyní starostky je s. Fulajtárová. 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 



 
16. Volba uměleckého vedoucího pro roky 2013 - 2015 
- Uměleckým vedoucím je Roman Z. Novák 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
17. Volba sbormistrů pro rok 2013 
- Sbormistry jsou Klára Ježková a Josef Čechtický 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
18. Volba inventarizační komise 
- Navrženy do funkce a schváleny byly: s. Horáčková, s. Onderková 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
19. Usnesení 148. řádné valné hromady Hlaholu 
 
148. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze vzala na vědomí: 
- Přítomno bylo celkem 31 členů, z toho 31 členů oprávněných hlasovat 
- Zprávu o činnosti kontrolní komise 
- Zprávu o činnosti inventarizační komise 
- Zprávu starostky o činnosti výboru a spolku 
- Zprávu uměleckého vedoucího 
- Zprávu o stavu nemovitostí spolku 
- Zprávu pokladníka 
 
148. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze schválila: 
- Romana Z. Nováka ve funkci uměleckého vedoucího na roky 2013 - 2015 
- Kláru Ježkovou a Josefa Čechtického ve funkci sbormistrů na rok 2013 
- Zvýšení členského příspěvku pro členy na 1200 / 800 Kč 
- Prodloužení funkčního období umělec. vedoucího na 3 roky 
- Prodloužení funkčního období starosty na 2 roky 
- Nový platový řád 
- Nové stanovy 
- Investice - viz bod 11 
- Podmíněné absolutorium Výboru - viz bod 12 
 
148. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze zvolila a odsouhlasila: 
- Starostku – s. Silke Klein. 
- Zástupkyni starostky – s. Fulajtárová. 
- Obsazení inventarizační komise – s. Horáčková, s. Onderková. 
 
- Následně bylo o výše uvedeném Usnesení 148. řádné valné hromady Hlaholu hlasováno 
s tímto výsledkem: 
 
pro  31 
proti  0 
zdržel se 0 
 

- Usnesení 148. řádné valné hromady bylo jednomyslně schváleno. 
 
 
 

 
Přílohy: 
- Prezenční listina 



- Program VH 
- Zpráva kontrolní komise 
- Zpráva inventarizační komise 
- Zpráva starostky o činnosti výboru 
- Zpráva o stavu nemovitostí spolku 
- Zpráva uměleckého vedoucího 
- Zpráva pokladníka 
- Zpráva volební komise 
- Přehled závazných termínů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.11.2012 zapsal Ing. Michal Steininger, Ph.D. 


