
x. zápis výboru Hlahol  

 

Datum:  čtvrtek, 30. srpna 2012  
 
Přítomni:  starostka Silke Klein 

Další členové výboru:  Jana Reichlová, Vladimíra Hovančíková, Jan Jirásek, Andreas Weber 
Sbormistr:  Roman Novák  
Omluveni: ostatní 
Hosté:  Eva Cmundová 
 

0.   Úvod  
 Prezence.  
 Další schůze: bude stanovena dohodou   

 
1. a) Smlouvy uměleckého vedoucího a sbormistrů 

 Roman i výbor (většinově) chápou úmysl stávajících dohod o provedení práce tak, že jim 
odměna náleží za každý měsíc roku  

 v případě Kláry a Pepy by bylo lepší změnit smlouvy z hodinové na měsíční odměnu  
 Silke upozornila na to, že bez výkazu odpracovaných hodin nelze vyplatit nic  
 proto mj. nedostal Roman v červenci odměnu  
 Michal nebo mzdová účetní na žádost poskytnou vzor výkazu odpracovaných hodin  
 Silke uvedla, že případné koncertní honoráře pro sbormistry by byly lepší než smlouvy 

podle pracovního práva, jsou např. uznatelným výdajem v grantech  
 
1.b)  Příspěvky členů   

 Hlahol platí UČPS příspěvek 180 Kč/pracující člen, 120 Kč/nepracující člen (studenti, 
senioři)  

 tzn. z členského příspěvku 500/300 Kč ročně zůstává pouze 320/180 Kč ročně na člena!  
 výbor proto navrhne zvýšit roční členské příspěvky na 1200 Kč/pracující resp. 800 

Kč/nepracující – dává se k diskusi na VH  
 
1.c)  Informace o finanční situaci  

 Pronájmy sálu jsou bídné, „Indiáni“ zrušili jeden pronájem pro nemoc  
 na účtu sborové činnosti je pouze cca 50 000 Kč – budeme mít problém zaplatit mzdy 

externích pracovníků! (měsíčně: cca 53.000 Kč)  
 na účtu provozu domů je 680 000 Kč + 60 000 Kč na spořicím účtu – moc to není (viz bod 

2. - nutné opravy)  
 
1.d)  Koncert Stvoření 9.6. - vyhodnocení  

 Pepa vypaluje CD (komplet 2 CD), cena: 150 Kč 
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 Hlahol zaplatil faktury za hotel německému orchestru i sborům – jejich příspěvek 
vyúčtujeme jako „spoluúčast německých partnerů na ubytování“ (67 464,- Kč) 

 
1.e)  Koncert Stvoření 3.11. – Praha  

 Datum: so 3.11.2012, čas: 18, 18.30 nebo 19 hod., místo: Vojenský kostel na Hradčanech  
 Honoráře: 1.800 orchestr, 7.000 sólisté  
 pódium objednáme, světla vlastní  

 
1.f)  Koncert Zvole – Rybovka  

 termín zatím plánován na 27.12. (čt), starosta Zvole chce přispět částkou 20.000,- Kč  
 v případě minimálního obsazení by náklady nebyly o moc vyšší (700 Kč orchestr, 2.000 Kč 

sólisté) 
 
1.g)  Fasáda – aktuální stav  

 na fasádu schválen grant od MKČR ve výši 100.000 Kč a od MHMP 1,4 mil. Kč – stále není 
vyplácen, stále chtějí další vyjádření, stanoviska  

 
1.h) Bus Marburg  

 nabídka 34 000 Kč vč. DPH – jednomyslně schváleno (je to stejná cena jako vloni do 
Amberku)  

 
1.i)  Výroba CD – Stvoření  

 jednomyslně schválena dražší varianta výroby grafického obalu   
 
1.j) Projekt Stvoření 2013 – Německo   

 Datum: 5.-7.4.2013 (týden po Velikonocích)  
 žádost o grant na Česko-německý fond budoucnosti podal německý orchestr, Hlahol funguje 

jako projektový partner  
 
1.k) Projekt Koncert Kozojedy 2013   

 Datum: so 29.6.2013  
 ??? Co tam bylo dalšího? Ve svých zápiscích z mrtvého domu mám „25./26.6.“, ale nevím, 

co to znamená – A ??? – to je ten Beethoven v Rudolfinu a v Teplicích 
 
1.l) Granty a příspěvky 2012 – informace   

 viz příloha  
 
1.m) Vánoční koncerty – Hlahol    

 datum: so. 22.12.2012  
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1.n) VH   

 datum určíme po 12.9. (až Roman dostane svůj rozvrh)  
 VH by se měla konat v září   

 
1.o)  Stanovy a platový řád   

 Silke podala informaci a vyzvala členy výboru, aby se k uvedeným dokumentům vyjádřili.  
 
1.p)  Klíče do malého sálu, vchod do domu Masarykovo nábř., grafity  

 Informace od Silke.  
 
1.q)  Nové foto sboru, sálu atd. 

 nabídl se nájemce p. Sirotek (fotograf), že nás vyfotí – výbor pro, Silke se na něho obrátí.  
 
1.r)  dotaz ohledně poskytnutí archivních materiálů - Martin Heller, žijící v Anglii  

 z výboru nikdo nemá čas, zeptáme se členů  
 
2.a)  malování – informace   

 byla vymalována šatna, malý sál, výsledek výborný   
 
2.b)  Výroba sítí do sklepních oken (Masarykovo nábřeží)  

 Informace Silke/Eva: právě se zhotovují, montáž v průběhu září  
 
2.c)  Slevy na nájemném kvůli opravě fasády  

 Informace Silke/Eva: Nájemníci z Masarykova nábř. dostali slevu na nájemném 10 %  kvůli 
opravě fasády (za období restaurování fasády, tj. 2,5 měsíce) – částka bude jim vrácena v 
září  

 
2.d)  Malování po havárií stoupaček   

 musíme čekat, až bude zdivo úplně suché  
 tato stoupačka byla nejhorší, něco až tak strašného už by se nemělo opakovat  

 
2.e)  Výpovědi z bytů – pí Stelzerová, p. Kubásek 

 požadují zaplatit „provedené opravy“ - nedostanou nic 
 
2.f)  Bezpečnostní systém venkovní  

 Venkovní kamery nainstalovány, fungují  
 záběry již byly poskytnuty policii v případě sprejera  
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2.g)  Vysavač 

 informace od Silke: přístroj zakoupen, funguje.  
 
2.h)  Odměna pro uklízečky  

 Uklízečky uklízely schodiště během a po pracích na fasádě, malování  
 schválena odměna ve výši 3.000 Kč 

 
2.i) Revize hasicích přístrojů a spalinových cest 

 třeba objednat/zaplatit  
 komín u p. Baxy – třeba udělat hned  

 
2.j) Výtah  

 bod odložen na příště  
 
2.k)  Pověřenec požární ochrany 

 Vlaďka se zeptá Ireny Tomanové  
 
2.l)  Zadání zakázek na opravy, údržbu apod.  

 bod Evy Cmundové: zajistí u každé zakázky/objednávky aspoň 2 nabídky  
 
2.m)  Nutné opravy  

 bod Evy Cmundové: nutno opravit byt 3. patro (nutné náklady – rozpočet 950.000 Kč)  
 dále venkovní okna, balkonové dveře, některé kotle  

 
2.n)  Způsob zaúčtování/uhrazení faktur   

 bod Evy Cmundové: ve smlouvě s Centrou je dohodnuto, že kontrolu, vyúčtování a úhradu 
faktur provádí Centra. Hlahol sám by měl faktury pouze schválit (a samozřejmě namátkově 
kontrolovat) – potom by mohly odpadnout problémy se sháněním podpisů na poslední chvíli 
(s tím nejsou problémy, jde o to, že pan Hlavička nám třeba dává velmi krátké lhůty 
splatnosti – třeba 7 dní – a trvá si na tom. To nelze stihnout ani v případě, že by Hlahol 
proplacení jenom schválil … my chceme mít kontrolu)  

 
2.o)  Havarijní služba  

 bod Evy Cmundové: vyjednává o nejlepší nabídce na havarijní službu (paušální částka, na 
základě které přijede opravář v případě náhlé poruchy/havárie)  

 
2.p)  Sklep – Vojtěšská  
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 bod Evy Cmundové: sklep ve Vojtěšské byl vymalován a opraven za drahé peníze, měl by 
se dát do pořádku!  

 
 
Přílohy:  

 prezenční listina dnešního zasedání  
 program schůze 20.2.2012??  
 informace o schválení a čerpání grantů/příspěvků za rok 2012 (2 str.) 

 
Schválila:   

Silke Klein      
Sestavil: Andreas, srpen 2012 (omlouvám se za zpoždění)   


