
Zpráva ze schůze výboru 6. 12. 2010 po zkoušce 
 

Prezence: 
 
Starostka:    Silke Klein  

Místostarostka: Vlaďka Hovančíková  

2. Jednatel:    Šárka Blaţíčková  

Správce místností a budov: Eva Cmundová 

Pokladník:  Andreas Weber 

Člen pověřený individuálními úkoly: Jan Jirásek  

 

Hosté:   Táňa Fulajtárová  

             Jaroslava Horáčková 

              Klára Jeţková – sbormistryně 

  Jana Hučínová 

 

Omluveni: 

Roman Z. Novák – sbormistr 

1. Jednatel:  Magda Holubová 

 

Program schůze výbor projednal ve všech bodech 

Sbor: 

Všechny akce do konce roku připraveny (termíny, sólisti, prodej lístků) 

- Horní Libchava 

- Praha – Hlahol 

- Marienberg 

- Zvole 

Doporučení: vánoční koncert by se měl konat příštích letech dvakrát. Sál má 204 míst k sezení, 

další ke stání a o koncert je velký zájem. Z důvodu částečného výdělku se prodej lístku zvedne 

z 150,- Kč na 200,- Kč.  

Prodej CD – 100,- Kč 

Prodej DVD zůstává + 300,- Kč 

 

2) před zahájením koncertu rozdávat svařák a nebude se v sále topit. 

3) vánoční ozdoby: strom a věnec  

4) odsouhlasené a připravené nové smlouvy s umělci. Návrh na nový vzor Smlouvy s umělci a 

výkazu odvedené činnosti připravila Táňa Fulajtárová.  



5)  Byl projednán a schválen bod změny Stanov, které by měly být přepracovány v roce 2011. 

Do 28.2. 2011 mají členové moţnost se vyjádřit ke stávajícím stanovám a navrhnout změny. 

Připomínky ke Stanovám by měl mít moţnost k nahlédnutí kaţdý člen sboru. 

6) Projednáván návrh Evy Cmundové zaslané 3. 12. 2010 o znovuzavedení jednoduché a přehledné 

evidenci o získaných grantech nebo darech. Nepominout Zákoník práce a Občanské práce.  

Odhlasováno – 4 pro (většina) 

7) Vyúčtování koncertů 2010 připravil Andreas Weber 

 

NEMOVITOST: 

- Smlouva s firmou CENTRA stále není uzavřena, pracujeme na tom: povede správu obou 

domů: v ulici Vojtěšská a dům na nábřeţí. Dále zajistí celé učetnictví.  

- CENTRA – domluvena oprava sálu s panem Hamákem. Nové malování a štuky, vše by 

mělo proběhnout v lednu 2011. Na tuto opravu bychom měli dostat peníze z pojistného 

plnění. Cca 112. 000,- Kč. Důvodem zdrţení z pojistného plnění byly nejasnosti ze strany 

pojišťovny ohledně stávající pojistné smlouvy Hlaholu. Celková cena opravy by měla stát 

159.790,- Kč. Doplatit z vlastních zdrojů (50.000 Kč): 

- Odsouhlaseno: 3 pro, 1 se zdrţel 

- Odsouhlasen rezervní fond v zájmu snížení daní na opravu fasády, zajistí Michal 

Steininger ve spolupráci s Centrou. 

Dále se projednávala instalace boxu na kočárek v domě na nábřeţí. 

Dalším bodem bylo vrácení předplaceného nájmu panu Baránkovi. – byt vrátí, musíme mu 

vrátit cca 450.000 Kč z jiţ dopředu zaplaceného nájmu – podrobnosti má Eva Cmundová. 

- Koncem roku 2010 ruší spolupráci s úklidem místností a sálů manţelé Hoffmanovi. 

Potřebujeme najít náhradu – spěchá! 

- Odsouhlasena a projednána podpisová práva banky. Zajistí Silke Klein a Eva Cmundová. 

 

OSTATNÍ 

Lednička, myčka – rozpočet na koupi máme (cca 20.000,-), zároveň zařídit odvoz staré kuchyňské 

linky. 

Navrhnuta a odsouhlasena odměna sbormistryni Kláře Jeţkové. 

Zkoušky sboru v  lednu 2011 budou probíhat v Malém sále z důvodu opravy a malby Velkého sálu. 

Rok 2011 je rokem 150-ého výročí vzniku sboru HLAHOL. Ţádost o poskytnutí grantu na kulturu 

na rok 2011 u MHMP podána, čekáme na výsledek.  

 



Sepsala: Jaroslava Horáčková   Za správnost:  


