
Zápis z jednání výboru ze dne 26.3.2015 

Přítomni  

za výbor:  Eva Rychlíková, Jana Reichlová, Pavel Boháč, Vlaďka Hovančíková, Eva Cmundová, 

Anežka Mimochodková, Bohunka Potužáková, Eva Samková, Šárka Takáčová 

za revizní komisi:  Honza Horálek, Táňa Jarošíková 

Jednáno k jednotlivým bodům zprávy revizní komise: 

- Stále chybí podpisové vzory a přesné stanovení, co kdo podpisuje (Honza H). Podle 

Stanov podpisuje vždy starosta-Eva Rychlíková nebo místostarosta- Jana Reichlová 

plus 1.jednatel -Pavel Boháč nebo 2.jednatel-Vlaďka Hovančíková.  Na podpisových 

vzorech se pracuje, musí všichni 4 se společně dostavit do obou bank, termín duben 

2015. 

- Chybějící zápisy ze schůzí výboru byly jsou doplněny 

- Hlahol zůstává u České spořitelny a ČSOB. Kromě Evy Cm., která byla proti z důvodu 

vysokých bankovníc poplatků, bylo schváleno všemi hlasy, především kvůli známé 

solidnosti banky. 

- Kontrola pokladní knihy bude každý měsíc 

- K chybějícímu vyúčtování koncertů (vanoční, Zvole), grantů a výnosů: domluveno, že 

to zpětně udělají Pavel B.spolu s Anežkou M.a Michalem Steiningerem. 

V budoucnosti se budou hlásit všechny peníze, resp. výdaje, týkající se koncertů,  

Michalovi S.a on povede jejich evidenci pro následné vyúčtování. 

Revizní komise je neúplná, měla by mít 3 členy. O členství v komisi nebyl zájem, prozatím 

zůstává v dvoučlenném obsazení. 

Jednáno o formě placení zejména větších výdajů: Mělo by jít vždy přes fakturu a jmenovitě 

na Hlahol. Na faktuře by mělo být zohledněno, že je Hlahol plátcem daně tak, že o tuto 

odpovídající částku je cena fakturována již menší.  

To se týká i nákladů, spojených s úklidem. 

Systém nárokování a vyplácení jednotlivých položek je nejednotný. Bude zaveden již výše 

zmíněný systém fakturování výhradně na Hlahol, na jednotlivých stvrzenkách každý, kdo je 

předkládá, uvede specifikaci účelu tak, aby bylo možné i později určit, co a proč  se 

proplácelo. Systém placení je však stále nejasný, je třeba ho ještě projednat. 

Znovu jednáno o systému stanovování částky za pronájem sálu, peníze by údajně měly 

odpovídat počtu pronajmutých židlí. Bylo rozhodnuto, že je to složité až nerealizovatelné, 

nájmy zůstanou v pravomoci Michala S., který to dělá dobře, s letitou zkušeností.  

Otevřena otázka telefonů, kromě Evy C. celkový souhlas s tím, že zůstává pevná linka a 

Internet od O 2. Otázka mobilů, poskytovanych Vodafonem, je v jednání, současný stav je 



nevyhovující, mobily nikdo nepoužívá, každy je má přesměrované na svůj osobní mobil, na 

němž má volný tarif. Návrh, aby každy, kdo používá služebně mobil, dostal určitou částku, a 

nájem v hodnotě přes 4 tisíce měsíčně  by úplně zrušen. 

Michal S.v pověření Evy R. zařídil zprovoznění kamer, monitorující prostory před oběma 

domy. Kamery již fungují. 

Bylo provedeno odborné posouzení stavu lunety ve velkém sále (viditelné zvlnění v pravém 

dolním rohu), které provedl profesor z AVU na základě žádosti Šárky T., a to za přítomnosti 

její, starostky Evy R.a Pavla B.  Pan profesor pečlivě prohlédnul spojení plátna s rámem, které 

vyhodnotil jako dobré; má se průběžně sledovat stav a případné změny, ale určitý pohyb je 

normální a odpovídá měnícím se podmínkám v sále (topení, počet lidí, klimatické vnější 

podmínky). Šárka Takáčová ještě zaurguje pana profesora o slíbený posudek 

(e-mail)). 

Eva C.zařídí převzetí klíčů, které jsou u Hučínových. 

Otázka archivu stále v jednání (Eva R) 

Otázka dodělání ostění v hlavním sále vázne, ale stále je v jednání (Eva R) 

Zamítnut projekt s kalendáři Hlaholu. Vzhledem k existenci již udělaných fotografií návrh 

(Bohunka P), aby byla vytvořena, při příležitosti 155. Výročí založení Hlaholu, nová 

informační brožurka, která by měla časově neomezenou platnost. Všichni souhlasili, 

v jednání. 

Návrh na koupi propisek dle zaslané nabídky byl zamítnut. 

Pavel B.sdělil radostnou zprávu, že Hlahol obdržel grant od magistrátu 60 000,-Kč na svou 

činnost v tomto roce. 

Daňové přiznání bude hotové příští týden, budeme zřejmě v plusu, budeme mít přebytek 

příjmů nad výdaji (paní Pokorná z Centry), nevíme ale stále, kolik. Eva C. vznesla návrh, aby 

byl založen rezervní fond na opravu střechy anebo fasády,  čímž by vznikla možnost neplatit 

daň z příjmu za rok 2014 nebo ji platit menší. Podle ní trvá možnost založení fondu až do dne 

uzávěrky, tedy do dne podání daňového přiznání (31.3.2015). Podle Evy R.,s odvoláním na 

informaci paní Pokorné (Centra), bylo možné zakládat takový fond pouze do konce 

kalendářního roku, tedy roku 2014. Budeme znovu žádat Centru o přesnější informace (Eva 

R.). 

Návrh Vlaďky H., aby se ulehčilo Evě C.,najmout realitní kancelář, která by převzala práce 

spojené s obsazováním bytů.  

Informace Vlaďky H. o našem dlouholetém členovi Honzovi Melicharovi, je již v domově pro 

seniory 



Informace: Bohunka P.získala první sponzorský dar (20 000,- ) na případný zájezd Hlaholu do 

Oxfordu 

Eva Samková předložila přihlášku nového člena sboru – je to basista Petr Adam, který už 

s námi krásně zpívá 

 

 

 


