
147. Řádná valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 

 

Datum konání: pátek, 25. listopadu 2011 

Místo konání: Velký sál Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 

 

 

PROGRAM 147. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

 

1. Zahájení VH 

- Uvítání starostkou s. Klein. 
- Písemné oznámení o konání VH vč. navrženého programu bylo zveřejněno s 
dostatečným předstihem (internet, písemně na nástěnce při zkouškách). 
- Starostka s. Klein pověřila zápisem p. Michala Steiningera. 
 

2. Usnášeníschopnost 
- S. Fulajtárová konstatovala, že podle prezenční listiny je k dnešnímu dni registrováno 46 
členů, 
přítomno je 32 členů, oprávněno volit je 44 členů. To je nadpoloviční většina členů a valná 
hromada je proto usnášeníschopná. (Prezenční listina je přiložena k zápisu). 
 

3. Volba volební  a sčítací komise 
- Do volební komise kandidují s. Cmundová, s. Hauptová, br. Kašpar. Výsledek hlasování: 
 

pro  29 
proti  0 
zdržel se 0 
 

- Volební a sčítací komise byla zvolena. 
 

4. Schválení programu VH 
- Navržený program VH je přiložen k zápisu. 
- S. Klein přednesla návrh programu. 
- S. Hovančíková předala zasloužilým členům a členkách Hlaholu kytici a láhev lahodného 
moravského bílého vína: Tománková, Klein, Rychlíková, Cmundová, Vítů, Štorchová, 
Hyvnarová, Samková, Holubová, Melichar, Hamr. 
- S. Hovančíková předala fotoalbum a láhev lahodného mladého moravského bélého vína 
uměleckému vedoucímu R. Z. Novákovi jako poděkování za 10 let vedení sboru Hlahol. 
- Výsledek hlasování o navrženém programu VH: 
 
pro   29 
proti  0 
zdržel se 0 
 
- Přednesený návrh programu VH byl schválen. 
 
5. Zpráva o hospodaření spolku a o stavu a vedení pokladny 
- S. Horáčková přednesla zprávu kontrolní komise ohledně hospodaření spolku. 
- S. Horáčková přednesla také zprávu o hospodaření v pokladně spolku. 
- Zpráva kontrolní komise je přiložena k zápisu. 
- Zpráva pokladníka spolku je přiložena k zápisu. 
 
6. Zpráva inventarizační komise 



- S. Hauptová přednesla zprávu inventarizační komise ohledně spolkového majetku. 
- Zpráva inventarizační komise je přiložena k zápisu. 
 
7. Zpráva starostky spolku o činnosti výboru 
- S. Klein přednesla zprávu o činnosti výboru spolku v umělecké a provozní oblasti. 
- Zpráva starostky spolku je přiložena k zápisu. 
 
8. Doplnění zprávy starostky spolku 
- S. Cmundová doplnila svým vystoupením zprávu  o činnosti výboru spolku v provozní 
oblasti a požádala VH o souhlas s úhradou veškerých ve svém vystoupení zmíněných 
výdajů na plánované rekonstrukce v domech spolku. 
 
pro   28 
proti  0 
zdržel se 1 
 
- Návrh s. Cmundové byl schválen. 
 
9. Zpráva uměleckého vedoucího 
- R. Z. Novák přednesl zprávu uměleckého vedoucího. 
 
10. Otevření black-boxu 
- S. Klein otevřela krabici se vzkazy  a náměty členů spolku směrem k VH. Black-box v 
sobě skrýval pět příspěvků. 
 
11. Návrh s. Cmundové ohledně změny termínu budoucích VH 
- S. Cmundová navrhla, aby v budoucnu konané VH byly uspořádány vždy do tří měsíců 
od účetní závěrky, a protože účetní závěrky se plánují v budoucnu na měsíc březen, 
budou se VH konat nejpozději do června. Zároveň z této změny plyne fakt, že VH 2012 
bude volit pouze starostu a místostarostu spolku, nikoliv však výbor Hlaholu. 
 
pro  28 
proti  1 
zdržel se 0 
 
- Návrh s. Cmundové byl schválen. 
 
12. Odsouhlasení účetní závěrky: 
 
pro  29 
proti  0 
zdržel se 0 
 
- Účetní závěrka byla schválena. 
 
13. Schválení funkce uměleckého vedoucího pro rok 2011 
- Umělecký vedoucí Roman Z. Novák byl potvrzen ve své funkci. Viz příloha: Zpráva 
volební komise 
 
14 . Schválení funkce uměleckého vedoucího pro rok 2012 
- Umělecký vedoucí Roman Z. Novák byl potvrzen ve své funkci. Viz příloha: Zpráva 
volební komise 



 
15. Schválení sbormistrů pro roky 2011 a 2012 

 Viz příloha: Zpráva volební komise 
 

16. Volba starosty 
- Novou starostkou je s. Silke Klein. 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
17. Volba zástupce starostky 
- Zástupkyní starostky je nadále s. Hovančíková. 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
18. Volba výboru 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
19. Volba revizní komise 
- Viz příloha: Zpráva volební komise 
 
20. Volba inventarizační komise 
- Inventarizační komise zůstává ve funkci (2 leté funkční období) 
 
 
21. Usnesení 147. řádné valné hromady Hlaholu 
 

147. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze vzala na vědomí: 
- Přítomno bylo celkem 32 členů, z toho 29 členů oprávněných hlasovat 
- Zprávu o činnosti kontrolní komise 
- Zprávu o činnosti inventarizační komise 
- Zprávu starostky o činnosti výboru a její doplnění s. Cmundovou 
- Zprávu pokladníka 
- Udělení absolutoria výboru ze strany kontrolní komise 
 
147. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze schválila: 
- Romana Z. Nováka ve funkci uměleckého vedoucího na roky 2011 a 2012 
- Kláru Ježkovou a Josefa Čechtického ve funkci sbormistrů na roky 2011 a 2012 
- Úhrady výdajů na plánované rekonstrukce v domech spolku zmíněné ve vystoupení ad 8. 
- Návrh s. Cmundové ohledně změny termínu budoucích VH dle bodu 11 
- Účetní závěrku 
 
147. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze zvolila a odsouhlasila: 
- Starostku – s. Silke Klein. 
- Zástupkyni starostky – s. Vladimíru Hovančíkovou. 
- Nové členy výboru – s. Hudlerová, br. Jirásek, s. Medová, s. Reichová, br. Weber. 
- Nové obsazení kontrolní komise – s. Hučínová, br. Zahrádka. 
- Obsazení inventarizační komise – s. Lacinová, s. Jeřábková, s. Hauptová. 
 
- Následně bylo o výše uvedených bodech postihujících skutečnosti, které byly 146. 
valnou 
hromadou Zpěváckého spolku Hlahou vzaty na vědomí, schváleny, nebo zvoleny, 
hlasováno 147. valnou hromadou s tímto výsledkem: 
 
pro  29 



proti  0 
zdržel se 0 
 
- Usnesení 147. řádné valné hromady bylo jednomyslně schváleno. 

 
25.11.2011 zapsal Michal Steininger 

 
Přílohy: 
- Prezenční listina 
- Usnášeníschopnost 
- Návrh programu VH 
- Zpráva kontrolní komise 
- Zpráva inventarizační komise 
- Zpráva starostky o činnosti výboru 
- Doplnění zprávy starostky o činnosti výboru 
- Zpráva uměleckého vedoucího 
- Zpráva pokladníka 
- Zpráva volební komise 
- příspěvky (5 ks.) z black-boxu 


