
Zápis ze schůze výboru dne 9.3.2015 

 

Přítomni:  Eva Rychlíková, Vlaďka Hovančíková, Eva Samková, Eva Cmundová, Pavel Boháč, Anežka  

Mimochodková  

Omluveni: Jana Reichlová, Bohunka Potužáková, Roman Z. Novák 

Hosté: Honza Horálek, Táňa Jarošíková, Helena Havelková 

 

Informace Evy Cmundové se týkaly zejména: 

- informace o volném bytě (studenti) 

- vyúčtování daně od  pí. Suchánkové 

- informace o smlouvě k archivaci – upřesnit  charakteristiku materiálu, bez katastrálních údajů 

a  detaily, popř. výpovědi ze smlouvy a pasáže o evidenci  protokolu při předávání 

- starostka jedná  o schůzce se zástupcem archivu k upřesnění bodů smlouvy 

- připomínka E.Cmundové k odstranění  informace (Sdružení,  Spolek) –má H. Havelková 

- zpráva o stavu požárních stanic a schůzce s požárním technikem  

- dotaz E. Cmundové ke snížení  nájemného z minulé schůzky, zda možné snížit nájemné a 

udržet si nájemníky 

- dále se bude jednat se studenty o snížení nájm u, aby zůstali 

- výměna kotle nájemníka Vojtického  na základě posudků a odhadů za cenu Kč 44 000,- 

- informace o prázdném bytě po úmrtí pana Calábka .Klíče  od tohoto bytu nelze předat 

pozůstalé sestře  (je nutné čekat na vyjádření soudu  vzhledem k nejasné době úmrtí 

nájemníka). 

 

Informace starostky Evy Rychlíková se týkaly zejména: 

 

- stížnost  starostky k  e-mailové schránce.  Starostka nedostává všechny e-maily , brzy se 

zaplňujeme kapacita, což řeší přeposláním do osobní e-mailové schránky 

- informace o vysoké měsíční  částce za internet (cca. Kč 1340,-)- M. Steininger dojedná 

s Vodafonem výhodnější podmínky 

- zjistit podmínky pro lepší smlouvu s O2- starostka předá  M. Steiningerovi 

- starostka nemá k dispozici plně funkční mobilní telefon (má přesměrovaný  na osobní 

telefon) 

- informace o nabídkách, podmínkách  

 

 

 

 



Vráceno slovo E. Cmundové, informace  se týkaly zejména: 

- uzávěrka za rok 2014 – daně dělá účtárna  

- E.Cmundová  avizuje a předkládá návrh na možnost  (v případě zisku) otevření rezervního 

fondu  na opravu střechy  (místo placení daní) 

- otázka zda tento rezervní  fond  vytvořit či ne 

- výbor čeká z na závěr z účtárny  -  v případě výhod se výbor  vyjádří pro založení  rezervního 

fondu 

- vyjádření   o informaci k návrhu  pána ze společnosti Beel, který požádal o  sdílení hlaholské 

adresy jako adresy katastrálního útvaru pro  firmu se sídlem na Praze 1 –  výborem 

zamítnuto. 

 

Zapisování předáno od V. Hovančíkové k dokončení A. Mimochodkové  

 

Informace Pavla Boháče  se týkaly zejména:  

- grant  pro Prahu 1 – ještě nebyly vyhlášeny výsledky ( i přesto, že k tomu mělo dojít již 

19.2.2015)- čekáme na grant ve výši Kč 60 000,- 

- Starostka se zmínila o možnosti získání grantu z Ministerstva kultury  - bude třeba zpracovat 

nabídku  

- výroba kalendáře – zatím zamítnuto –ale ještě ne definitivně – v jednání 

- Blanka Medová se nabídla s tím, že může občas dozorovat  na akcích v Hlaholu 

- starostka zmínila nabídku za koncert k výročí J.J.Ryby  v Ústí nad Labem- zamítnuto z důvodu  

nevhodného termínu (26.12.2015) 

Informace Heleny Havelkové se týkaly zejména: 

- úvaha o možné změně banky – Fio Banka nemá žádné poplatky, nutno ale nejdříve 

prostudovat podmínky pro výpověď z České spořitelny 

 

Informace Kontrolní komise se týkaly zejména : (viz příloha  tohoto zápisu tištěné zprávy Kontrolní 

komise  od 1.12.2014 do 28.2. 2015) 

-  stanovit podpisová práva 2  osob na VPD a PPD  

- změnit podpisová práva v bance  

- stanovit minimální jednotnou cenu za pronájem (dle doporučených cen) - doporučení do 

příštího výboru dodá M. Steininger 

 

 

 


