
2. schůze výboru dne 25.1.2016 

Zapsala Jana Reichlová 

Přítomni za výbor: Novák, Rychlíková, Cmundová, Hovančíková, Mimochodková, Samková, 

Kašparová, Takáčová, Reichlová;  za kontrolní komisi Horálek, Jarošíková; hosté: Ježková 

Nepřítomni: 0 

Eva Rychlíková:  

-  Problémy s vyúčtováním grantů řešila  Alena Kašparová s Pavlem Boháčem, hotovo, bude mu 

doplacena odměna 

- Hlahol má  karty do prodejny Makro. Jednu kartu má stále ještě, jako bývalý člen výboru,  Pavel 

Boháč. Jakmile ji vrátí, budou obě karty v kanceláři k dispozici pro členy Hlaholu. Pavel  Boháč musí 

ještě vrátit hlaholský služební telefon, který  má stále u sebe. 

- Hasiči-Vladka Hovančíková – jednání s novými hasiči, příští týden se přijdou podívat. Původní jsou  

nedostupní. 

- Úkol pro Šárku Takáčovou- aktualizovat seznam klíčů a jejich současných vlastníků.  

- Projednán návrh Evy Cmundové: Souhlas s tím, že pan Nováček bude fungovat jako údržbář, bude 

mít smlouvu na drobné opravy (návrh předloží  Eva Cm.). Výhoda: Zjednodušení, nemusí se jednat 

vždy znovu s Centrou.  

- Do protokolů o pronájmu nezapomínat uvést, jak pronájem proběhnul  (toto by mělo být 

v protokolu i potvrzeno nájemcem) , a to i v případě, že nebudou problémy. S posledním pronájmem 

problémy  byly, nefungovalo topení, byly tam děti, teplota byla necelých 15 st., Honza Horálek 

(kustod)  to velmi dobře zvládnul, je  souhlas výboru  s tím, že se nájem sníží z 10 000,-kč na 3 000,-

Kč. 

- V souvislosti s novým Obč. Zákonem je nutné předělat Stanovy. Bude nutná spolupráce s právníkem. 

Zeptá se Alena K., Vlaďka H. 

- Na vyúčtování koncertů pracovala Eva Rych. s Alenou Kašp. Udělaly výstupy, dosud ale nejsou úplné 

(nekorespondují s účetnictvím), řeší pouze příjem a výdaj za jednotlivé koncerty, je třeba ujasnit, 

jakou informaci mají tyto výstupy přinést. 

- Diskuse o mechanismu proplácení faktur ve spolupráci s Centrou. Nevyhovuje, starostka Eva Rych. 

má plnou zodpovědnost, ale mechanismus ji míjí. Co se týká drobných výdajů, které přímo proplácí 

Anežka Mimoch., tak ode dneška musí být nejprve souhlas starostky s investicí, pak koupě, a pak 

proplacení. 

- Diskuse k  výdajovým dokladům a k celému oběhu všech dokladů. Závěr: Eva Cmundová má na 

starosti dům, Alenka, Eva Rych. a Anežka Mimoch. nastaví systém oběhu dokladů. 

-havarijní složka je u podpisu, věc je v běhu (Eva Cm). 



- máme 155. výročí (Klára Jež.),  bude se upravovat stará brožurka, ale budou nové fotografie, musí se 

udělat i fotky sboru nové, aktualizované 

Roman Z.Novák: Co nás čeká: muzejní noc 11.6. Plánuje se účast školního orchestru mladých 

z Německa plus swingové skladby pro sbor s malou kapelou; jednání s Pražským jarem o malém 

komorním koncertu pro okruh Přátel PJ, 3 návrhy progranmů; Itálie (Milán)  v jednání, předpokládaný 

termín poslední víkend v říjnu, členové jsou žádáni, aby si tento termín rezervovali; závěrečný 

koncert, termín květen, červen?; letní koncert v rámci hornového festivalu bude 2.8., měla by být 

Dvořákova Stabat Mater; v listopadu se plánuje orchestrální koncert  (Zelenka). 

Eva Cm.: inflace je 0,3. Souhlas s tím, že se nebudou zvyšovat nájmy; Ing.Mandovec stavební dozor 

při opravě fasády na domě Hlaholu, příkazní smlouva; zamítnut návrh na pořízení detektorů plynu 

pro každý byt (cena); v bytě zemřelého pana Calábka byl zrušen elektroměr, levnější, než platit nájem 

po celou dobu, než se vyřídí pozůstalost a než tak byt zůstane uzavřen bez možnosti nájmu; smlouva 

na omítku;  

Eva R. - nevyhovující situace ze služebními telefony, používají se jen 2 (Roman a Eva Cm.), máme a 

platíme jich 6. Bohužel, smlouva je uzavřena na několik let a nelze ji zrušit. 

Alena Kašp.: Zjistila a zajistila, že Centra bude vracet  DPH ze vstupenek za poslední 3 roky (DPH 

ze  vstupenek je osvobozen).    

 

Další výbor bude 8.2.2016 v 17.15 

 


