
Zápis ze schůze výboru Zpěváckého spolku Hlahol 31. 10. 2013 

Přítomni:  

Helena Havelková, Vladimíra Hovančíková, Tereza Lokajová, Pavel Boháč, Eva Cmundová, Eva 

Samková, Roman Novák 

Nepřítomni: 

Jana Reichlová 

Hosté: 

Klára Ježková 

 

1. Informace o stavu řešení požární preventivní prohlídky – Vl. Hovančíková 

Informace o závěrech zjištění požárního technika z právě proběhnuvší schůzky a školení 

požárního preventisty podala Vl. Hovančíková. Bylo dohodnuto,co má firma dodat 

ohledně povinných záležitostí požární ochrany, jak má proběhnout školení, kdy a jakou 

formou budou členové Hlaholu informováni a proškoleni.  

Informace ze strany požárního technika byly jasné, konkrétní. Byly podány tak, abychom 

mohli zabezpečit chod budovy i akcí konaných v prostorách Hlaholu. 

Požární knihu, organizační směrnice, cedulky na stěny, školení internetovou formou, 

podpisy na pokyny zajistí a aktualizuje požární technik, dodá v termínu a předá 

místostarostce – požární preventistce Vl. Hovančíkové. 

Závěry: Ošetřit požární bezpečnost při konaných akcích – dokument, smlouva, info panu 

Steiningerovi. 

Školení členů sboru a info PO provede v nejbližší možné době Vl. Hovančíková. 

Ve spolupráci se správcem budov J. Reichlovou zajistit a rozmístit - po dodání - aktuální 

cedulky PO a další dokumenty v budově. Bez připomínek. 

 

2. Vyúčtování občerstvení ze soboty 26. 10. 2013 – Terezka, Helena 

H. Havelková podala zprávu o výdajích na občerstvení při akci, zbytek Kč na další akci 

bude použit pro doplnění zásob. Současný stav sbírky od členů je 1450,- Kč. 

Občerstvení na další akci zajistí dle rozpisu T. Lokajová. 



Akce Mozart je organizačně, materiálně a technicky zabezpečena. Bez připomínek. 

 

3. Informace o grantu na obnovu památek – Pavel 

Informace o průběhu grantů zpracovává a informaci podal Pavel Boháč. 

- grant na MghlmP na rekonstrukci dlažby nebudeme podávat, neboť podmínky nejsou 

splněny, a to vzhledem k tomu, že jsme platili pokutu za parkety, na které jsme měli grant 

na rekonstrukci a obnovu budovy (nedodržení požadavku památkářů). Můžeme tedy 

žádat o grant znovu až po dvou letech od udělení pokuty. Návrh na grant tedy odsunut na 

pozdější možný termín s důkladnou přípravou, odůvodnitelnými a průchodnými fakty. 

- P. Boháč nabídl ke zvážení možnost grantů u MČ Praha. Je možno žádat o menší finanční 

částky, ale s podmínkou spoluúčasti MČ na akcích pořádaných Hlaholem. 

- Informace a přehled o stavu archivu panem M. Rudovským. 

- Informace o podání grantu k nadaci ČHF k dalšímu zpracování archivu – grant byl 

zpracován a podán – zajistil p. Boháč. 

Bez připomínek. 

 

4. Seznam klíčů – Jana - Zpráva z důvodu nepřítomnosti paní J. Reichlové nebyla podána. 

Odloženo na příští schůzi výboru 

5. Odměna Silke 

Na návrh starostky byla projednána odměna  Silke Klein za získání grantů. Odměna byla 

schválena a tímto byla věc s finančním vyrovnáním a zdůvodňováním odměny v souladu 

s platným platovým řádem uzavřena. Schváleno 7 hlasy 

 

6. Doporučující dopis pro družstvo Soukenická – informace Helena 

Souhlasem všech zúčastněných byla podpořena žádost o doporučení ke grantu na pamětní 

desku K Bendla družstvu Soukenická – v rámci podpory spolku, pochopení, vzájemné 

úcty a spolupráce spolků. 

Doporučující dopis vypracuje a zašle starostka H. Havelková. 

 

7. Informace o domech – Eva Cmundová 



- Aktuální informace E.Cmundové o stavu pronájmu a nutnosti oprav domu. 

- Žádá o důvěru ve věcech výběru pracovníků a firem pro rekonstrukce a drobné práce. 

- Informace o kompletním předání účetnictví firmě Centra – s podporou a souhlasem 

starostky, se zdůvodněním vysoké výše bankovních poplatků (v současnosti platíme více 

než 2000 Kč měsíčně na poplatcích za bankovní příkazy z jednoho účtu). Centra pro nás 

bude tyto úkony vykonávat na základě mandátní smlouvy, kterou s ní již máme uzavřenou 

delší dobu. Pod správu Centry tak budou patřit i finanční doklady týkající se grantů. Centra 

je za to placena a odpovědna. Pro Hlahol to znamená větší přehled v dokladech. 

Zodpovědnost za správné vyúčtování grantu však zůstává na Hlaholu. Všechny originály 

faktur budou soustředěny u Centry a případná finanční kontrola pak nebude zatěžovat členy 

výboru. 

- E. Cmundová podala návrh, aby Unii UČPS nebyl snižován nájem. R. Novák navrhl, aby 

byly vzaty v potaz minimální finanční ztráty pro Hlahol při snížení nájmu s tím, že 

spolupráce s UČPS je pro Hlahol výhodná např. poplatky OSA atd. Nebyl přijat žádný 

závěr, výše částky za pronájem UČPS zůstává. Záležitost byla ponechána k dalšímu 

projednání. 

 

8. Organizace koncertů – Mozart, Haydn 

základní info podala s návrhy na vyúčtování starostka 

koncert je dle zprávy H. Havelkové zajištěn po všech stránkách 

odvoz židlí a dalších věcí z Hlaholu zajistí P. Boháč   

žádost P. Boháče o hotovost 1250 Kč na zaplacení auta – pronájem + spotřeba schválena. 

Info k zájezdu do Ambergu pro členy – web, info na zkouškách, zajistit a určit vedoucí 

autobusů, zajistit parkování ve městě – starostka, T. Lokajová 

 

9. Dramaturgický plán na 1. pololetí – Roman 



R. Novák se vyjádřil ke koncepci a možné realizaci dramaturgie na rok 2014. Starostka 

požádala o písemné předložení dramaturgického plánu s finanční rozvahou (odhad kolik 

bude potřeba posil, kolik hudebníků a odhad částek pro každého) do konce listopadu 

2013 z důvodu přípravy rozpočtu a možností financování - R. Novák to přislíbil. 

 

10. Různé 

- jednání s představiteli Umělecké besedy o pronájmu a spolupráci na akci – program, 

spoluúčast, technické, materiální a jiné zabezpečení ze strany Hlaholu. 

- Objednávka zvukové nahrávky Mozartova Requiem 2. 11. 2013 schválena do výše 2 000 

Kč – zajistí Roman přes Aničku Hudlerovou 

- info na web stručně, jednoznačně, s pokyny pro užívání  - T. Lokajová 

- návrh sbormistrů na vstup redakčním způsobem na web zatím zamítnut – 

starostka  prozkoumá technické možnosti vstupu a realizace. Jinak příspěvky na web 

pouze přes T. Lokajovou. 

- Dotazy, návrhy a základní info k vánočním koncertům – 2x – odpolední a večerní koncert 

22. 12. 2013, s občerstvením tradičním svařeným vínem, výzdoba, pozvánky, výpomoc 

do sboru, choreografie, MTZ zajištění bude ještě upřesněno. 

V Praze dne 31. 10. 2013                                            

Zapsala místostarostka: Vladimíra Hovančíková 

Za správnost starostka: Helena Havelková 

 

Další schůze výboru bude 25. 11. 2013 v 17:30 


