
  

   Z á p i s schůze  v ý b o r u  ZS H L A H O L dne 6.2.2014 

Přítomni: Sestra Havelková, Hovančíková, Reichlová, Samková, Mimochodková, 

Cmundová, Lokajová, bratr Boháč, Roman Novák 

 

Hosté: sestry Rychlíková, Lacinová, Hučínová,Fulajtárová, Onderková 

 Program schůze 

 

1/ Organizační řád 

2/ Finanční plán  

3/Bruncvíci  

4/ Náplň práce – úklid  

5/ Pronájem sklep  

6/ Různé 

Program členy výboru schválen k projednání 

1) Organizační řád 

- starostka předložila k hlasování varianty návrhů a úprav k jednotlivým bodům. V případě 

bodů s více variantami se rozhodovalo na základě hlasování. Varianta A byla variantou, 

která vznikla z připomínek v průběhu dvou měsíců, kdy výbor o Organizačním řádu jednal. 

Varianta B byl návrh sbormistrů a varianta C byla navržena sestrou Reichlovou. Celkem se 

hlasovalo o 9 bodech, ve kterých v průběhu jednání nedošlo ke shodě. V pěti případech 

byla zvolena varianta A, ve dvou případech (1. jednatel a bod. 9 OŘ) varianta B. V bodě 

týkajícím se pravomocí a povinností starosty bylo hlasování 4:1:4 a starostka rozhodla o 

výsledné variantě A. V bodě, který se týkal uměleckého vedoucího, bylo hlasování 

zmatečné, protože někteří členové výboru hlasovali pro více než jednu variantu. Po diskuzi 

bylo navrženo ses. Reichlovou a Hovančíkovou, že varianta A, která získala 4 hlasy, bude 

rozšířena o 2 věty z varianty B a C:  

- Vyhledává koncertní prostory mimo budovu Hlaholu. Jedná s pořadateli jiných institucí a 

těles o vzájemné spolupráci. 

- Spolupracuje s druhým jednatelem na přípravě jednotlivých akcí. 

2) Finanční plán 

-    Starostka předložila finanční rozvahu na rok 2014, která byla sestavena na základě výsledků 

a zkušeností s financováním v uplynulém roce 2013. Z výsledků vyplynulo, že platby za 

energie byly financovány z příjmů domů a starostka požádala o oddělení financování 

energií pro sborové prostory. Také upozornila na poměrně vysokou částku za DPH, které 

muselo být za poslední čtvrtletí zaplaceno z prostředků domu. Dotazem na účtárně 

starostka zjistila, že došlo ke sloučení částek za DPH z domu a sboru. Účtárna slíbila 

oddělení plateb DPH domu a sboru. Pak bude potřeba rozhodnout o převedení příslušného 

dílu DPH ze sborových prostředků na účet domu u ČSOB. 

- dále starostka podala rozbor předpokládaných nákladů a příjmů na koncertní činnost.  

- podle finanční rozvahy lze v letošním roce čerpat na uměleckou činnost 107,6 tisíc 



- ses. Reichlová, Hovančíková a umělecký vedoucí žádali, aby bylo možno čerpat na 

uměleckou činnost i z příjmů za dům.  Protože však byla v minulosti (před rokem 1989) 

zanedbává údržba domu, nelze zatím čerpat žádné rezervy. V letošním roce probíhá oprava 

dlažby, na kterou budeme žádat grantový příspěvek, a v příštím roce by mělo dojít k opravě 

vnitřních fasád. Je také potřeba zvážit rekonstrukci Malého sálu. 

 

3) Bruncvíci 

 

- Starostka podala informaci o výpovědi chlapeckému sboru Bruncvík. Výpověď byla 

předána sbormistryni paní Pištěcké, která ji podepsala. Zároveň s ní bylo dohodnuto, že 

bude připravena nová smlouva březen – červen 2014 za stejných podmínek jako dosud tj. 

3000 Kč /měsíc. Pokud bude chtít sbor Bruncvík zůstat v prostorách Hlaholu i od září, bude 

mu zvýšen nájem na 5000 Kč /měsíc, jak bylo navrženo a schváleno na minulé schůzi 

výboru ZSH 

 

4) Náplň práce – smlouvy pracovníků 

 

- Ses. Reichlová připravila náplň pracovní činnosti uklízečky - finální verze  - schváleno 

- E. Cmundová připravila formuláře výkazů pracovníků a předala je místostarostce. Od 

příštího měsíce budou tyto nové formuláře používány. 

- Výkazy práce za leden 2014 byly předloženy k podpisu 

 

5) Pronájem sklep  

 

- Starostka informovala členy výboru o možnosti výhodné nabídky za pronájem sklepních 

prostor zájemci, který by zde provozoval galerii a kavárnu. 

- Bylo rozhodnuto, že zájemci bude nabídnut pronájem za 25 tisíc a bude s ním sepsána 

dlouhodobá smlouva o pronájmu (minimálně 10 let). Rekonstrukce by byla provedena na 

náklady nájemce. 

- Ses. Reichlová a Hovančíková požadovaly, aby výtěžek z pronájmu byl použit na činnost 

sboru. O tomto požadavku se nerozhodovalo. 

- Starostka bude jednat o pronájmu a informace podá na další schůzi výboru.  

 

5) Různé  
 

- Sestra Reichlová informovala o dokončení ostění v sále – firma je v současné době 

finančně neschopná dodělat již zaplacené ostění u radiátorů v sále. Omlouvá se a žádá o 

prodloužení lhůty. K závazku se hlásí a slibuje dokončení v nejbližším možném termínu 

práci dodělat. Sestra Reichlová bude tuto záležitost sledovat a urgovat dokončení práce. 

- požární směrnice také nejsou dodány a hotovy – slíbený termín nebyl od požárního 

technika dodržen. Byl urgován – zatím bez odezvy. Sleduje, urguje a monitoruje ses. 

Hovančíková 

 

 

 

V Praze dne 6. 2. 2014                                                       

 

Zapsala: Vladimíra Hovančíková 

Za správnost: Helena Havelková 

 


