
Zápis z 1. schůze výboru, konané dne 20.12.2015, zapsala Jana Reichlová 

Přítomni : sbormistři Roman Z. Novák, Klára  Ježková, za kontrolní komisi Jan Horálek, za výbor Eva Rychlíková, 

Eva Cmundová, Vlaďka Hovančíková, Jana Reichlová, Eva Samková, Alena Kašparová, Anežka Mimochodková, 

Šárka Takáčová 

Nepřítomni: 0 

Eva Rychlíková:  

1. Výbor zůstává ve stejném složení a stejných funkcích, jen místo Pavla Boháče bude Alena Kašparová 

2. Problémy s granty. Při přebírání agendy s granty jednak bylo zjištěno, že jsme zřejmě nevyužili možnosti 

žádat o grant na magistrátě (lhůta byla srpen 2015). Pravděpodobně jde o  důsledek nedobré 

komunikace Boháč-Novák, a zanedbání Pavla Boháče, který v té době byl za žádosti odpovědný. Alena 

Kašparová sdělila, že jí byly ve věci převzetí grantové činnosti podány ze strany Pavla neúplné podklady 

(ačkoliv několikrát žádala, Pavel má některé informace a materiály stále doma),  nelze v Hlaholu některé 

údaje dohledat a nelze stále udělat dodatečné vyúčtování některých minulých koncertů. Sama 

prohlásila, že na granty založí složky, které zůstanou v budově Hlaholu, kdykoliv a komukoliv 

k nahédnutí, a kde budou všechny materiály a účty stále k dispozici.  Souhlas výboru s tím, že se 

prozatím pozastaví vyplácení finanční  odměny 18 000,-Kč Pavlovi, o kteroužto částku  Pavel, 

v souvislosti se svou grantovou činností, Hlahol požádal. 

3. Je třeba udělat smlouvy na rok 2016, a to pro oba sbormistry, Michala Steiningera, Evu Cmundovou, obě 

uklízečky, pro dozory (pronájmy sálu), a nově pro paní Vokněrovou, která se na dozorech rovněž podílí.   

4. O rozdělování dozorů se bude starat Michal Steininger, je nutné, aby všechny dozorem pověřené osoby 

vyplňovaly vždy protokol, jak pronájem proběhnul. Protokoly se zakládají.  

5. Souhlas s víceúkolováním Michala Steningera, aby měl celkový přehled a informace 

6. Hasiči – Vlaďka Hovančíková: Musela zajistit nový kontakt, bude jednat po novém roce 

7. Šárka Takáčová udělá seznam klíčů, kdo které má, zajistí dodělání  všech klíčů od hlavních dveří, které se 

měnily, a dožádá klíče od Pavla Boháče, který má všechny, a ještě je nevrátil. 

8. Ukončena diskuse kolem našeho notového materiálu v archivu-materiál zůstane v Hlaholu, brigádně 

všichni členové Hlaholu se postarají o úklid, Roman bude hledat někoho, kdo by se zabýval  evidencí. 

9. K organizaci našich výjezdních akcí: Eva Rychlíková uvedla, že v budoucnu není možné řešit a proplácet 

individuální požadavky jednotlivých členů na cestu nebo nocleh. Je to složité a neekonomické.  Všechno 

bude jednotné pro všechny. Pokud bude někdo chtít cestovat jinak,  musí si to organizovat a platit sám. 

10. Patricie zajistila kopie našeho CD s Rybovou mší, a nabízí udělat zdarma kopie not (v rámci toho, že mají 

v práci novou kopírku, která se musí zkoušet). 

11. V příštím roce se musí předělat Stanovy. Souhlas s tím, že požádáme o odbornou pomoc  u právníka. 

Nejprve si musíme ale sami ujasnit, co chceme a následně vše připomínkovat.  

12. Jednorázové smlouvy (muzikanti, solisti)  má na starosti Alena Kašparová ve spolupráci s Michalem 

Steiningerem. Aby nebyly pozdější  nejasnosti, bude se psát na smlouvy nejen datum, ale i název akce. 

Výplaty v hotovosti provádí Anežka Mimochodková 

 

 

 

 


