
Zápis ze schůze výboru ZSH ze dne 26. 9. 2014 

Přítomni: Helena Havelková, Jana Reichlová, Pavel Boháč, Roman Novák, Eva Cmundová 

Omluveni:Anežka Mimochodková, Eva Samková 

Hosté: Klára Ježková 

Program: 

1) informace  o rekonstrukci malého sálu, informace o problémech se střechou 

2) web Klára – rozhodnutí o tom, zda si ho uděláme sami nebo s pomocí firmy 

3) podrobnosti ohledně koncertu 28.9. – organizace, finance ( návrh Roman) 

4) návrh rozpočtu do konce roku – diskuze k Romanovu návrhu 

5) různé 

 

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

1. Informace Evy Cmundové  o rekonstrukci malého sálu – hotovo bude v sobotu 27. 9. 

2014 

-  Luneta ve velkém sále – pan Kalinovský přijde příští týden kvůli vlně, která se 

objevila po zatečení do sálu.  

- Eva Cmundová zajistí odborné zjištění stavu střechy. Špatný stav střechy a 

nebezpečí dalšího zatečení. Provizorně je to zajištěno plachtou. Bude třeba 

oprava. 

- Starostka svolá v týdnu od 1.10. brigádu na úklid po rekonstrukci. Je potřeba 

hloubkově uklidit hlavně kuchyňku před společným koncertem se sbory 

z Německa, Francie a Itálie.  

2. Klára nebude vytvářet web, starostka slíbila, že promluví s Vítkem Zahrádkou, jestli 

by byl ochoten pro nás web vytvořit. Klára slíbila, že se bude podílet na grafické 

podobě 

3. Koncert 28.9. 2014 

-   Hlahol zaplatí: 2 klavíristy, 2 posily ( 1x bas, 1x tenor), pozvánky a plakáty 

-   Květiny zajistí Jana Reichlová 

-  Šatna – zajistila starostka 

4. Starostka poděkovala Romanovi za vypracování finanční rozvahy do konce roku 2014 

( finanční rozvaha je přílohou zápisu) 

5. různé:  

- Pronájem sklepa zatím není vyřešen – pan Ryšlavý (potencionální  nájemce) je 

v nemocnici 

- Nájemnice bydlící ve 2+1 požádala o povolení k pronájmu jednoho pokoje 

cizincům. Nabízí platit vyšší nájem. Výbor není proti, je potřeba dále jednat o 

výši pronájmu. 



- E. C. informovala o zjišťování stavu obsazenosti bytů formou čestného 

prohlášení, které bylo k vyplnění a podpisu předáno do schránek nájemníkům. 

Důvod: konkrétní zjištění, že jedna nájemnice svůj byt s vysokým výdělkem 

pronajímá  cizincům   

-   Pan Votický žádá o povolení mít za vchodovými dveřmi bednu na kočárek a o 

povolení postavit přechodně příčku v jednom z pokojů. Předložil nákresy. Výbor 

souhlasí.  

- Pražská plynárenská poslala nabídku na odstranění úniku plynu. Finanční 

nabídka je 13000,- Kč bez zednických prací. Roman Novák vyjádřil 

pochybnost nad výší nabídky a slíbil poslat E. Cmundové co nejdříve kontakt 

na firmu, se kterou byl spokojen.  

- Starostka dá ještě lidem možnost se přihlásit na koncert ve Zvoli. Pokud 

nebude dostatečný počet lidí, koncert bude zrušen.  

- Roman zjistí informace o potřebném technickém zabezpečení v kostele U 

Salvátora – koncert 26.10.2014 

Zapsala: Helena Havelková 

Za správnost: Eva Cmundová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha: 

28.9. 

 

 

 

 

 

-výpomoce:               1.600.- 

Hudebníci: trio         2.500.- 

2x klavír                     3.000.- 

 

Grafik:                  cca. 2.500.- 

                                ……………………….. 

                                       9.600 

 

 Příjmy: 

za pronájem: 5.000.- 

plus  

vstupné dobrovolné, cca 3000.- 

výpomoce:               1.600.- 

Hudebníci: solo        1.200.- 

2x klavír                     3.000.- 

 

Grafik:                   cca.2.500.- 

                              ………………… 

                                  8.300.- 

 

 

 

Setkání sborů  říjen 

     2 KONCERTY 

Koncert 1:   Výpomoce:  3.200.- 

          Klavírní doprovod: 2.200.-. 

 

Koncert 2:   výpomoce: 3.000.- 

Pronájem kostela 10.000.- 

Technika:  6.000.- 

 

Event. Orchestr, záleží na grantu 

 

 

Příjmy:   ?????  cca  20.000.-  

 

 

 

    viz vedlejší odstavec 



 

    max.     min. 

 

     140.700.-                      128.700 

           Příjmy cca 78.000.-              Příjmy cca 78.000.- 

………………………………………………………………….                          ………………………….. 

   Výdaje  pro Hlahol   62.700.-      50.000.- 

 

 

 

 

 

 

   

Libchava Výpomoce: 4.000.-  Výpomoce: 3.000.- 

2 x Vánoční koncerty  

               Hlahol 

       Sóla: 15.200.- 

Orchestr  52.500 

Výpomoce 4.000.- 

   …………………………. 

                 71.700.- 

 

Příjmy:  cca 30.000.-  

 

 

 

 

Možná se dájí výdaje znížit na  

           cca 64.000.- 

Zvole Sóla, orchestr i výpomoce  31.000.- 

 

Příjmy ze Zvole   20.000.-?????   

možná  29.000.-  


