
Zápis ze schůze výboru dne 20.4.2015 

Přítomni:  

Výbor: Eva Rychlíková, Eva Cmundová, Eva Samková, Jana Reichlová, Pavel Boháč, Vlaďka Hovančíková, Šárka 

Takáčová, Bohunka Potužáková, Anežka Mimochodková 

Za revizní komisi Táňa Jarošíková 

Eva R. :  Bylo jednáno s požárníky, vše dohodnuto, Eva R. s Vlaďkou H. budou proškoleny, pak proškolí i další. 

Záležitost s podpisovými vzory v obou bankách jsou vyřízeny, podpisová práva mají Eva Rychlíková, Jana 

Reichlová, Pavel Boháč, Vlaďka Hovančíková 

Grant magistrátu byl podepsán (Eva R., Jana R.) 

Notový archiv nadále v jednání (p. Velek) 

Byly předány klíče od Hučínů včetně všech not, klíče převzala zatím Šárka T. 

Telefony – všichni se podívají na e-mail od Michala S. Pokud by souhlasili, jednalo by se s O2 i o dalších tarifech. 

Podle Bohunky P.jde o výhodnou nabídku 

Výkazy dozoru za pronájem sálu se liší, někdo nárokuje čistý čas, někdo si připočítává, a to různě. Odsouhlaseno, 

že se bude připočítávat ½ hod.před a ½ hod.po pronájmu, pokud nebudou zvláštní okolnosti, a ty by se měly 

zdůvodnit 

Vlaďka H. bude, za spolupráce s Romanem,  koordinátorkou příprav na muzejní noc 

Souhlas s odměnou pro Šárku Blažíčkovou za práci s naším webem (dohoda o provedení práce, jednorázově 800,-

Kč) 

Přišel dopis od paní Václavy Smetáčkové, dcery Václava Smetáčka, který býval sbormistrem Hlaholu, s žádostí o 

zapůjčení  jeho busty při příležitosti nedcházejících výročí jeho narození i smrti (2016). Vyřídí Jana R. 

Ve věci hlaholského kalendáře (A3, 150 ks, 10440,-Kč bez DPH) souhlas, předběžnou nabídku provede Pavel Boháč 

Eva Cm:  Jednáno o úspěšném založení rezervního fondu na opravu fasády. Podle účetní  uzávěrky (Centra) jsme 

teprve dne 30.3. konečně získali informaci, jaký  máme příjem z nájmů -zisk  1 milion, a tedy že bychom měli dost 

peněz na případnou opravu střechy anebo fasády, spolu s tím, co již máme na účtě z minulých let. V průběhu  

několika týdnů před touto rozhodující informací, kdy se výbor rozhodoval, jestli by měl fond založit, i když jsme 

vůbec nevěděli, zdali bude peněz dost,   docházelo k zavádějícím informacím ze strany Centry, kdy informovala 

Evu R. mylně, že zakládat rezervní fond lze jen do konce kaledářního roku, a kdy, po zjištění až den před uzávěrkou 

31.3., jaký je náš čistý příjem z nájmů, Centra odmítla na žádost Eva R. již měnit účetnictví ( k čemuž by muselo 

dojít v případě rychlého založení rezervního fondu).  Podle okamžitého rozhodnutí starostky a výboru to pak, na 

žádost Evy R., dokázala  Eva C., a to za velkého osobního nasazení,  přiměla Centru ke spolupráci  a fond byl v této 

šibeniční lhůtě založen, zisk, a tedy i daň z příjmu, budou tak pro Hlahol menší.  Vpříštím roce by se tedy měl 

čerpat rezervní fond na opravu fasády, firmu i odhad ceny prací má Eva C. již připraveny.  Během této akce se 

náhodně zjistilo, že Hlahol má u Finančního úřadu nevrácený přeplatek něco přes 100 000,-Kč z roku 2010/2011, 



na který nás Centra vůbec neupozornila, a o který by Hlahol přišel  (lhůta k jeho vyžádání byla již jen několik dní). 

Nyní je vše v pořádku. 

Nedoplatky (130000,-Kč) za pronájmy (k tomu Eva R.,že Michal S.již dlužníky obeslal). 

Z účtárny vyúčtování záloh, letos vše ok. 

Dotaz na zablokovaný účet, Eva C. potřebuje nahlížet do účetnictví. K tomu Eva R., že k tomu došlo v důsledku 

převodu podpisových práv z bývalé starostky na současnou starostku, bez problému předá relevantní informace.  

Odbor památkové péče (Furáková) schválil předběžně návrh zábradlí u schodiště na vstupu do hlavního sálu. Při 

jedné návštěvě schválila i nutnou opravu omlácené omítky u vchodu. 

Souhlas - Nováček (firma doporučená Centrou) provede omlácenou omítku u vchodu (sanační omítka + celá nová 

malba), cena 13 446,-Kč 

U pana Votického je již nový kotel, ale ještě není faktura 

Podrobný referát o problémech s domem je v příloze, tak jak nám to sepsala Eva C. Jsou to skutečnosti podané 

z hlediska jejího osobního pohledu a názoru. 

Další:   Na příští koncerty budeme dělat jednoduché  programy, byly připomínky ze strany publika při posledním 

koncertě, že nevěděli, co se zpívá a že to byla škoda. 

Rovněž byly připomínky ze strany publika na špatné osvětlení, lidé sedí proti našim reflektorům,  je třeba 

protisvětla, aby bylo vidět i na sólisty. 

Souhlas se zvýšením ceny vstupenek na 120,-Kč. 

Příští schůze výboru bude 23.4.2015. 

 

 


