
Zápis ze schůze výboru ZSH ze dne 26.6. 2014 

Přítomni: Helena Havelková, Vladimíra Hovančíková, Eva Cmundová,Jana Reichlová, Pavel 

Boháč, Eva Samková 

Omluveni:  – Roman Novák, Anežka Mimochodková, Tereza Lokajová 

Program: 

1Požární směrnice a připomínky k požární dokumentaci  

2/ Změna banky 

3/ Koncert Ameropa – prázdninový projekt c moll Mozar 

 

4/Výkazy za červen 2014 

.................................................................................................................................... 

1) Informace starostky o obsahu připravovaných požárních dokumentů, diskuze a 

připomínky byly projednány i s ostatními členy. Ke konečnému zpracování 

s přihlédnutím našich názorů a dotazů předá a zajistí panu Duškovi Vl. Hovančíková. 

Některé položky požární dokumentace je nutné zapracovat i do protokolu a smluv o 

pronájmu, kde doposud chybí informace pronajímatele ´= ZSH = pro organizaci či 

klienta, který si naše prostory pronajímá. Smlouvy vypracovala Eva Cmundová, která 

do nich zapracuje dle požadavků požárního technika základní informace a povinnosti 

o bezpečnosti, únikových východech, hasicích přístrojích, o základních požadavcích 

návštevního a provozního řádu a další. Na návrh starostky bude pořízena skříňka na 

klíče pro službu konající dozor při akcích, kde budou společně a viditelně pohromadě 

uloženy klíče od prostor ZSH. 

Bylo zjištěno, že chybí hasicí přístroje u malého sálu, nutné zkontrolovat, zajistit a 

doplnit dle požárních směrnic a pro kontrolu požárního technika – zajistí 

Hovančíková.  

Starostka prostuduje možnost proplacení a zajištění elektronického školení požárních 

předpisů pro starostku a místostarostku, které je nutné a požadované. 

2) Starostka podala informace o nutnosti změny banky – České spořitelny za jinou, 

výhodnou pro naši organizaci. Informace o změnách poplatků a výhod jiných bank pro 

naše účely finančních transakcí spolku podal také Pavel Boháč a Eva Cmundová. 

Členové výboru se shodli, že změna banky je nutná, Centra se změnou souhlasí bez 

problémů, doporučuje založit nový účet a pak následně vypovědět stávající účet v ČS. 

Po diskuzi byla navržena Fio banka, která byla chválena a doporučena všemi členy 

výboru. ČSOB i nadále zůstává pro finance z nájmů a domu. Členové výboru budou i 

nadále monitorovat případné výhody i z jiných bank než se definitivně podepíše a 

společně zajistí účet nový. 



Další možný termín schůze výboru byl stanoven na 17.7, kdy se případně mohou 

členové výboru sejít i v nové bance a podepsat náležitosti ke zřízení nového účtu u Fio 

banky. Starostka obešle a potvrdí termín i případnou schůzku v bance. 

3) Starostka podala informaci o zajištění zkoušek na projekt Ameropa na koncert 

Mozartovy c moll mše v Kutné Hoře. Zájem má doposud 18 členů Hlaholu a 

vzhledem k tomu, že Roman Novák opětovně upozorňoval, že zkoušky nemůže vést, 

oslovila starostka pana Josefa Čechtického, jestli by byl ochotný toto dílo se zájemci 

nastudovat. Výboru dala k rozhodnutí návrh, aby J. Čechtický vedl zkoušky a 

nastudoval tento repertoár v prostorách Hlaholu v navržených termínech 3.,8.,13.,22. a 

23. července. Starostka také navrhla, že sbormistr Čechtický bude honorován ze 

sponzorského daru, který Hlaholu poskytne starostka Helena Havelková. O tomto 

návrhu bylo hlasováno a výbor většinou hlasů rozhodl, že souhlasí s tímto návrhem. (4 

hlasy pro a 2 hlasy proti) 

4) Výkazy za červen 

- Starostka výbor informovala, že není možné proplatit Kláře Ježkové mzdu za 

červen 2014, protože byla v pracovní neschopnosti. Navrhuje proto, aby jí byla 

vyplacena mimořádná odměna za práci v prvním pololetí roku 2014. Výbor 

s návrhem jednomyslně souhlasil a navrhl odměnu ve výši 5 500 Kč. Výkazy za 

měsíce červenec a srpen bude v nepřítomnosti místostarostky podepisovat 

starostka H. Havelková. 

- Různé – Informace o ukončení pronájmu chlapeckého sboru Bruncvíci, malý sál je 

uvolněn, je nutné ještě vyklidit několik věcí, předat klíče od vývěsek ve Vojtěšské 

ulici. Malý sál tak bude připravován pro úpravy a rekonstrukci, kterou ve spolupráci 

s panem Hamákem zajistí Eva Cmundová -  v průběhu nadcházejících měsíců. 

Průběžně bude výbor informovat o průběhu příprav. 

 

Zapsala: Vl. Hovančíková 

Za správnost: starostka Helena Havelková 

 

V Praze dne 26.6. 2014 


