
Zápis ze schůze výboru dne 18.11.2010 

Přítomni: Silke Klein, Vlaďka Hovančíková, Šárka Blažíčková, Jan Jirásek, Eva Cmundová 
Omluveni: Magda Holubová, Andreas Weber 
Hosté: Klára Ježková, Roman Novák, Michal Steininger 

- Rozdělení funkcí 

 

Starostka: Silke Klein 

Místostarostka: Vlaďka Hovančíková 

1. Jednatel: Magda Holubová 

2. Jednatel: Šárka Blažíčková (na 1 rok) 

Pokladník: Andreas Weber (na 1 rok) 

Správce místností a budov: Eva Cmundová (na 1 rok) 

Člen pověřený individuálními úkoly: Jan Jirásek (na 1 rok) 

 

- Podpisová práva se vyřizují (do 29.11. nejpozději kvůli podávání žádosti o grant na 

fasádu ke dni 30.11.2010) 

- Podpisová práva – banky: co nejdřív po ověření podpisů 

 

- Předávání funkcí 

 

Hlavně ve spolupráci s Evou Cmundovou, Vlaďkou Hovančíkovou a Michalem 

Steiningerem (ekonomický chod Hlaholu). Ostatní úkoly se tolik nezmění. 

 

- Hofmannovi 

Budou končit ke dni 31.12.2010 – hledáme náhradu!! 

Oficiální poděkování a rozloučení s nimi na vánoční besídce Hlaholu. 

 

- Pojišťovna 

Hlaholské pojistky beze změn, je však potřeba zvážit aktualizaci (i na základě 

zpracování uměleckých předmětů v muzeu – viz zpráva Revizní komise na minulé 

valné hromadě). 

 

- Smlouva s Centrou 

Co nejdřív – ve spolupráci Evy Cm., Andrease a Vlaďky 

 

- Byt pana Baránka 

P. Baránek byt vrátí – musíme mu vrátit cca půl miliónu korun (předplacené nájemné) 

a co nejdřív najít náhradního nájemce. Tržní nájemné 17 tis. 

 

 

 



- Pojistná událost 

Zatím není známo, kolik nám pojišťovna dá – máme ale zálohu ve výši 400 tis. Kč, 

určitě bude potřeba sál vymalovat (předběžně v lednu 2011) – parkety až na základě 

konečného rozhodnutí pojišťovny. 

 

- Vstup do členské sekce hlaholského webu 

Bylo by žádoucí heslo pravidelně měnit, eventuálně (pokud to bude technicky možné)  

vázat přístup na mailovou adresu uvedenou v hlaholském googlegroupu. Zjistíme 

možnosti. 

 

- Vánoční výzdoba 

Silke dojednala, že adventní věnec nám, stejně jako loni, vyrobí Tomáš Šobr. 

 

Příští schůze výboru: v prvním prosincovém týdnu. 

 

Sepsala: Silke Klein 


