
XX. zápis výboru Hlahol  

 

Datum:  pondělí, 22. října 2012  
 
Přítomni:  starostka Silke Klein 

Další členové výboru:  Jana Reichlová, Vladimíra Hovančíková, Jan Jirásek, Andreas Weber 
Sbormistr:  omluveni 
Omluveni: ostatní 
Hosté:  Eva Cmundová, Jana Hučínová 
 

0.   Úvod  
• Prezence.  
• Další schůze: bude stanovena dohodou   

 
1. a) koncert Stvoření 3.11. 

• Technika: stavba 13-16 hod.  
• Generální zkouška: 16 hod; poslední zkoušky před tím: po/čt 

 
1. b) kontrolní den – fasáda 23.10. 

• půjdou tam Silke, Michal  
 
1. c) příprava VH 

• kandidátka na starostku: Silke, na místostarostku: Vlaďka, Táňa  
• inventarizační komise, volební komise, sčítací komisaři: hledáme při zkouškách (Patrícia, 

Iva; Eva Cm., Jana R., Petr K.)  
 
1. d) projekt Beethoven 9. sinfonie 

• s americkým orchestrem, termín: 25.6. (Praha), 26.6. (Teplice) 
• event. pokračování spolupráce v USA 
• v jednání (Roman) 

 
1. e) Stanovy/platový řád 

• jediné připomínky od Evy Cmundové, pošle Silke písemně 
• otázka funkčního období starosty/výboru: předložíme VH k hlasování  

 
1. f) internet 

• Vítek nefunguje tak pružně, jak by to mělo být  
• chce převést web na formu, která jednoduše umožňuje změny i od jiných lidí, info příště  
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1. g) focení  
• nájemce p. Sirotek (fotograf) se nabídl, že nás vyfotí – najdeme termín  

 
2. a) fasáda Vojtěšská  

• opravena do 3 m výšky  
• uvažujeme o umístění kamer (příp. slepých kamer)  

 
2. b) výpověď Baxa 

• výpověď dostane, když doplatí dluh (108 555 Kč)  
• už jsou dva předběžní zájemci  

 
2. c) pí Marková-Krystlíková 

• výbor jednomyslně souhlasí s tím, že paní M-K provede opravy na vlastní náklady (s 
kontrolou Hlaholu) a vynaložené výdaje si „odbydlí“ na nájemném  

 
2. d) požární pověřenec 

• Andreas se zeptá Luboše, jinak hledáme dalšího (chlapa) 
 
2. e) byt pí Ruppert 

• přispíváme na opravu podlahy na chodbě/v kuchyni cenu nejlevnějšího PVC  
 
ostatní příště 
 
 
Přílohy:  

• prezenční listina dnešního zasedání  

• program schůze 22.10.2012  
 
Schválila:   
                       ………………………………... 

Silke Klein      
Sestavil: Andreas, říjen 2012  


