
 

 

 

Zápis ze schůze členů výboru ZSH dne 25. 11. 2013 

 

 

Přítomni: sestry - Havelková, Hovančíková, Cmundová, Samková, Lokajová, 

bratr Pavel Boháč 

Omluveni:sestra -  Reichlová – nemoc 

Nepřítomen: Roman Novák 

Hosté: MUDr. Hučínová Jana 

 

1) Organizace vánočních koncertů 

 

- Informace a jednání o začátku koncertních vystoupení 22. 12. 2013 v sále 

Hlaholu, časy stanoveny na 15.30 a 18.30 hod 

- Ceny vstupenek 150 Kč na osobu, dětská do 10 let zdarma, jeden volný lístek 

na člena sboru 

 

- Vstupenky a pozvánky zajistí s grafikem a připraví Tereza Lokajová – po 

konzultaci se sbormistry ohledně jmen solistů počtů a upřesnění repertoaru 

 

- Pozvání pro starší členy Hlaholu, nyní již neaktivní, zajistí Samková Eva – 

kontakty, pozvánky 

 

2)Vánoční výzdoba 

 

- Stromeček do sálu zajistí dle informací starostky paní Jarka, ozdobení 

místostarostka Hovančíková ve spolupráci s dalšími členkami sboru, paní 

Květa Levpušenková ve spolupráci tako s dalšími členkami zajistí 

dekoraci i na jiných místech – věnec, větve, girlandy, předsíň....stojan na 

stromek zapůjčí paní Hučínová 

 

- Tradiční občerstvení pro hosty večerního koncertu – svařené víno včetně 

nápojů pro děti – zajistí starostka, kelímky Samková Eva, distribuci 

nápojů, zapálení svíček přímo na koncertech zajistí Hovančíková ve 

spolupráci se zájemci ve sboru 

 

 

- Návrh starostky na nákup varné objemnější 7 l termonádoby pro účely 

potřeb sboru byl oceněn a schválen, nákup zajistí starostka, využití již o 

vánočních koncertech 



- Zajištění šaten a prodeje lístků před koncerty - pomocné síly mimo Hlahol 

zajistí Lokajová ve spolupráci s ostatními členy výboru, včetně poučení, 

zacvičení a honorářů 

 

3) Přijetí nových členů 

 

- Informaci o zájem členství ve ZSH podala Eva Samková – Jedná se o 

paní Hanu Kusou, Šárku Takáčovou a Ian Cleave. Přijetí dle náležitostí 

uvedených ve Stanovách spolku schváleno.  Zápis v matrice a další 

náležitosti s tímto související zajistí Eva Samková. 

Drobná poznámka a diskuse byla vedena k úpravě formulářů pro přijetí. 

 

4) Seznam držitelů klíčů 

 

 

- pro neúčast Jany Reichlové se tento bod neprojednával. Starostka 

oznámila, že i přes nepřítomnost p. Reichlové je nutné zajistit natažení 

plachty na střechu – akutní, nutné – zajistí firma Centra – p. Cmundová 

domluví. 

Dále byla podána aktuální zpráva o opravách klik a zámků ve Vojtěšské 

ulici, která probíhá pod patronací Evy Cmundové, úprava by měla být již i 

nově v souladu s požárními směrnicemi. 

 

5) Organizační řád 

 

- Diskuze ke změnám, k bodu 3- písemně Reichlová, ostatní dodají 

k dalšímu projednávání – Hovančíková 

- K bodu 7 – spojit 6 a 7 – vhodná úprava formulace – připomínky písemně 

předat starostce k dalšímu jednání - Hovančíková 

- K bodu 8 – Pavel Boháč – zařadit mezi 2 a 3 – pozice administrativního 

pracovníka 

 

 

6) Různé 

- Informace starostky k vyúčtování koncertu s Marburgským orchestrem, 

v řešení příspěvek německé strany, konečnou zprávu o finančním 

vyrovnání předloží starostka na dalším výboru, finální podoba bude 

zveřejněna na webu. 

 

- Starostka tímto odpověděla i na dotaz Pavla Boháče na čerpání grantů na 

společný koncert s Ambergem 

 



- Starostka podala návrh na účtování a evidenci každé akce zvlášť do složek  

– každá akce = kompletní přehled příjmů a výdajů  

 

- Dotaz paní Hučínové k částkám pronájmů – info podala starostka, v řešení 

je předání Centře, zdůraznila nutnost vypracování smlouvy o pronájmech. 

 

- Info o lhůtě oprav dřevěného ostění v sále – reklamace, provedeno má být 

v lednu 2014 (starostce volala paní Holubová, že nelze provést dříve) 

 

- Info E. Cmundové o pronájmech a pracech probíhajících při rekonstrukci 

bytů, dle plánu 

 

- Info o nutnosti oprav lávek ke komínům, společně s rozmístěním plachty 

– v jednání s p. Hamákem zajištuje EC 

 

- Záznamy z jednání o údržbě budov spolku s Centrou k nahlédnutí 

v kanceláři 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: místostarostka Vladimíra Hovančíková 

Za správnost: starostka Helena Havelková 

 

 

 

 


