
Zápis ze schůze členů výboru ZS Hlahol dne 16. 1. 2014 

Přítomni: sestra Havelková, Reichlová, Cmundová, Hovančíková, Mimochodková, Samková, 

bratr Boháč, umělecký vedoucí Roman Novák  

Omluveni: sestra Lokajová (nemoc) 

Hosté: sestra Fulajtárová, Klára Ježková                    

Pracovní smlouvy na rok 2014 – umělecký vedoucí-  (dále jen UV), sbormistryně 

 

- Starostka předložila opět návrh pracovní smlouvy pro UV, která je vázána na účast na 

zkouškách, s hodinovou dotací mzdy 1400/hod tj. 2800 Kč /zkouška. V tom by měla 

být zahrnuta i další činnost UV včetně koncertní činnosti. Jako důvod uvedla, že sbor 

potřebuje, aby se mu UV více věnoval a proto dává tento návrh, který by měl 

stimulovat UV k častější přítomnosti na zkouškách sboru. Tento návrh neodporuje 

schválenému platovému řádu. 

- UV pan Roman Novák se k tomuto návrhu vyjádřil tak, že s tímto nesouhlasí a chce, 

aby byl ponechán dosavadní, vyhovující systém jeho odměny. Znovu obhajoval a 

uváděl argumenty pro svoji činnost, která nespočívá jen v aktivní činnosti sbormistra 

na konkrétní zkoušce. Požaduje to, co již několikrát musel obhajovat, aby byla vzata 

v potaz jeho činnost mimo sbor, doprava, konzultace s umělci a ponechán měsíční 

dosavadní příjem včetně proplacených prázdnin. Apeluje spolu s některými dalšími 

členy výboru na to, aby plat zůstal stávající a beze změn. Další ústupky ze strany 

uměleckého vedoucího a sbormistryně dle jejich vyjádření nejsou možné.  

Závěr: k hlasování nedošlo, ale protože je většina výboru nakloněna ponechat 

sbormistrům jejich mzdu v nezměněné podobě, bude připravena smlouva podle 

smlouvy z loňského roku.  

- Sbormistryně Ježková opět zdůraznila spolupráci a vzájemnou propojenost, souznění a 

porozumění v umělecké práci, která by neměla být narušována neakceptovatelnými 

změnami ze stran některých členů výboru. Oba požadují vytvořit podmínky pro 

vzájemnou spolupráci s výborem a zajištění podmínek jen pro uměleckou činnost a 

respektování závěrů mimořádné VH, kde byla činnost sbormistrů na sezonu potvrzena 

a řádně odhlasována. 

-  

Pracovní smlouvy na rok 2014 – uklízečka 

 

- Info starostky o jednání s paní uklizečkou – navrhuje změnu pracovní smlouvy na 

DPP. Tím dojde ke snížení mzdových nákladů – neodvádí se soc. a zdravotní 

pojištění. 

- Spolupráce nebude ukončena, bylo vyhověno i požadavkům paní uklizečky a zatím 

není náhrada.  Zhodnotili jsme, že stávající podmínky po dohodě a jistých změnách 

v oblasti zabezpečení úklidu zůstanou. 

- Sešit pro zápis činností, dat, požadavků a připomínek byl dodán a sestra Reichlová 

bude kontrolovat zápisy a namátkově i kvalitu úklidu. Sešit bude k dispozici 

v prostorách muzea. 
 

2) Info  s. Reichlové k MTZ budovy -  úklid, klíče, zátěžové koberce, dodělání ostění 

 

- Sestra Reichlová informovala přítomné o tom, že vyhledala jaké koberce koupit. 

Přeměří velikost a starostka se postará o zakoupení a přiveze je do Hlaholu. Seznam 

klíčů je v konečné fázi, chybí ještě informace o tom, jaké klíče má uklízečka. Podala 

také informaci k dodělání již zaplaceného ostění u radiátorů ve Velkém sále. Napsala 

e-mail paní M. Holubové, jejíž manžel má ostění dodělat. Až dostane odpověď, sdělí ji 

výboru.  



- Dozor při akcích z řad členů je zajištěn, informace – manuál pro pořádající službu a 

pracovníka dozoru je k dispozici. Výbor se dohodl, že na rok 2014 bude uzavřena 

smlouva o DPP s br. Pavlem Boháčem a Janem Horálkem.  

 

3) Info o stavu pokladny 

- Anežka Mimochodková informovala o stavu pokladny – 70 000 Kč a podala návrh na 

převedení částky na účet, ze kterého se platí náklady na koncerty.  

4) Organizační řád  

- Protože Klára poslala připomínky k OŘ za sebe a Romana v needitovatelné podobě, 

bude OŘ projednán na příští schůzi výboru. Klára slíbila zaslat podklady 

v editovatelné verzi, aby mohla starostka všechny návrhy sloučit a rozeslat členům 

výboru. 

- Starostka slíbila na příští schůzi výboru předložit finanční plán na rok 2014. 

V současnosti nebylo ještě uzavřeno účetnictví, proto by zpráva nebyla úplná. 

- Pavel Boháč seznámil s návrhem pro předávání výpisů z účtu pro pana Steiningera, 3x 

/měsíc. M. Steininger bude pomocí těchto výpisů kontrolovat, zda byly všechny 

faktury, honoráře a ostatní platby proplaceny a zda se neobjevují na účtě platby, ke 

kterým nejsou příslušné dokumenty. 

- Info pro členy o plánovaných akcích – koncertní činnost na rok 2014 sdělil UV 

členům sboru na zkoušce 16. 1. 2014 před schůzí výboru 

- 24. 4. 2014 - Koncert v kapli ve Slaném – Mozart, Requiem 

- Jarní koncert – červen v Hlaholu 

- Podzimní koncert s francouzským, popř. italským sborem – reciproční akce, navázání 

spolupráce, je v jednání, předběžný termín 23.10 – 28.10 2014 

- Adventní koncert v NSR 

- Tradiční vánoční koncert v Hlaholu 

5) Různé 

- Informace k možné návštěvě korejské hudební delegace do prostor Hlaholu a případná 

společná zkouška – v jednání – Ne či Po, včas bude oznámeno na webu 

- Bruncvíci – smlouva a její dodržování či prodloužení. Starostka bude jednat o nové 

smlouvě a podmínkách i zvýšení nájmu se sborem Bruncvík a dalším jeho případném 

setrvání 

- Bylo rozhodnuto o zvýšení nájmu z 3000 Kč na 5000 Kč měsíčně. Výbor uvažuje, že 

v případě, že by Bruncvíci nepřistoupili na novou smlouvu, mohl by využívat malý sál 

ke svým zkouškám. Toto řešení by bylo úspornější, než zkoušky ve velkém sále. Bylo 

by ale nutné vyřešit, zda opravit některé z křídel, či koupit pianino nebo elektronický 

nástroj.  

- Informace a poděkování Pavla Boháče za konečné a úspěšné vyúčtování grantu FČNB 

– Amberg – Haydn, Stvoření. Podal informaci, že do konce měsíce je potřeba 

vyúčtovat granty od Hl. města Prahy a od Prahy1. Na tomto vyúčtování již pracuje. 

 

Zapsala: místostarostka -Vl. Hovančíková 

Za správnost: starostka - H. Havelková  


