
Zápis ze schůze výboru dne 11.12.2014 
 
 

Přítomni: Eva Rychlíková – starostka, Jana Reichlová – místostarostka, 
Klárka Ježková – sbormistr, Helena Havelková, Pavel Boháč, Vladimíra 
Hovančíková, Anežka Mimochodková, Eva Cmundová, Bohumila Potužáková, 
Šárka Takáčová, 

     Hosté: Vendula Lacinová, Helena Jeřábková, Jana Hučínová, T. Fulajtárová 
 
  

1) Vzhledem k tomu, že se jednalo o první setkání nově zvolených členů výboru 
(po mimořádné VH) s bývalými členy, byl první bod programu věnován 
především předávání základních informací pro vedení a řízení ZSH – kroky 
potřebné k předání a zajištění dokumentace, předání klíčů, dalších dokladů 
nutných k vyřízení – smlouvy, podpisová práva, uložení dokumentů a další. 
(Helena Havelková x Eva Rychlíková) 

 
2) Předání informací k vyřízení a vyúčtování aktivit italského sboru a MČ Praha 8 

v rámci společného setkání v   říjnu 2014 
          (Saša Hurtová x Eva Rychlíková, Helena Havelková) 
 

3) Informace Evy Cmundové o dlouhodobém pronájmu klavíru podnájemníkovi – 
byl vyjádřen souhlas s prodloužením smlouvy, rovněž bylo odsouhlaseno 
prodloužení smluv o sklepních prostorách. 
Další informace k 2 volným bytům a situaci kolem nájemníků a stavu domu 
podala EC jako dosavadní správce domu -  revize kotlů – doporučení na jiné 
kotle, nesprávné umístění kotle, oprava kotle v bytě nájemníka, oprava kotle 
v malém sále aj…… 

          Dotazy ze stran přítomných se týkaly problematiky podílu Centry jako    
  správcovské firmy v oblasti pronájmů, vypracování smluv, oprav domu,   
zajišťování kontaktů s RK a zájemci o byty. Eva Cmundová se rovněž zmínila o 
postupném předávání své funkce správce domu jinému členu Hlaholu. Výbor 
toto bere na vědomí vzhledem k obsáhlosti, náročnosti a odborným znalostem 
a zkušenostem nutných pro tuto funkci. 
 

4) Návrh na možnost prohlídek prostor Hlaholu v době pronájmu p jiným 
subjektům – Jaroslava Horáčková. Návrh byl zamítnut, výbor nesouhlasí. 
Prostory pro veřejnost budou i nadále otevřeny pouze v den Muzejní noci, kdy 
je zajištěna bezpečnost, vhodný dohled a program a jedná se o společnou akci 
všech členů sboru. 

 
5) Dále byla pozornost věnována zajištění průběhu a organizaci vánočních 

koncertů – zajištění občerstvení, květin – Eva Samková, Vl. Hovančíková a další 
oslovené členky sboru, pozvánky – Klára Ježková, prodej  a rezervace 
vstupenek  - B. Potužáková a Š. Takáčová,  výzdobě - K. Levpuščenková, V. 
Lacinová, H. Jeřábková a dalším náležitostem spjatých  a nutných k hladkému 
průběhu této vrcholné akce  sboru – zapojení nejen všech členů výboru, ale 
především členů sboru – kuchyňka, roznos vína, uspořádání židlí a úprava sálu, 
svícny a další…….. 
 



6) Odsouhlasen návrh sbormistryně K. Ježkové na účast a zaplacení zpěváka – 
výpomoc na koncert do Libchavy – 800 Kč. 
 

7) Přítomní pozitivně a souhlasně reagovaly na výzvu a prosbu o spolupráci , 
trpělivosti a pomoci v případě nejasností při předávání funkcí, pravomocí a 
dalších náležitostí týkajících se další činnosti ZSH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Vladimíra Hovančíková 
 


