
Zápis ze zasedání Výboru spolku HLAHOL ze dne 5.1.2015 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha k zápisu) 

 

1. H. Havelková přednesla informace ohledně nově připravovaného webu Hlaholu p. Jurajem 

Zverkem. Domluvená cena je 15000,- Kč bez DPH. První část - 10.000,- + DPH byla již 

zaplacena. Firma zaslala grafický návrh pro uživatelské prostředí.  Firma pana Zverka zajistí 

převedení webových stránek do nového redakčního systému Wordpress a bude během roku 

zajištovat hladký přechod na nový systém a zaškolení všech, kteří budou zveřejňovat nové 

informace pro členy sboru. Zbytek domluvené částky bude doplacen na konci ročního 

období. 

2. Piano bylo z grantu zaplaceno. Potvrdil P. Boháč. 

3. Italové chtějí EUR 340, je v řešení forma úhrady – fakturou či smlouvou. Vyřídí E. Rychlíková. 

4. E. Rychlíková bude urgovat ostění v sále. 

5. R. Novák informoval o zástupu za K. Ježkovou. Sbormistryní bude pí Dandová. Dohoda 15.1.-

30. 6. 2015. 

6. Byl vznesen návrh na řešení vstupu do sálu z Vojtěšské ul. – mříž. Návrh nebyl schválen. 

7. P. Dušek provede proškolení protipožár. bezpečnosti Hlaholáků, konktrétně V. Hovančíkové. 

8. E. Cmundová se vyjádřila k novým dohodám zaměstnanců se spolkem Hlahol. Dohody 

připraví M. Steininger po konzultaci se starostkou. Dohodu domovnice pí Řeháčkové 

připravila a uzavřela již E. Cmundová. Dohoda stále není v elektronické podobě 

v kancelářském PC. E. Cmundová přislíbila její zaslání M. Steiningerovi emailem. 

9. E. Cmundová přednesla Sdělení Výboru spolku (viz příloha k zápisu). 

10. Byla řešena problematika obsazenosti bytů spolku, kterou nyní svědomitě řeší E. Cmundová.  

11. E. Rychlíková navrhla realizaci jarního soustředění sboru Hlahol. 

12. Byla otevřena otázka, zda v budoucnu (až E. Cmundová nebude chtít toto dál řešit) by neměla 

řešit facility management spíše najatá správcovská firma. 

13. E. Rychlíková navrhla realizaci jarního soustředění sboru Hlahol. 

14. Funkce spolku: starostka – Rychlíková, místostarostka – Reichlová, jednatelé – Boháč & 

Hovančíková, pořadatel koncertů – Hovančíková, pokladní – Mimochodková, matrikářka – 

Samková, správce místností – Takáčová. 

15. Bude nutné vyřešit podpisová práva v peněžních ústavech spolku. 

16. R. Novák navrhnul, aby na webu krom bank. účtu spolku se zobrazoval i mezinárodní formát 

tohoto účtu IBAN včetně BIC/SWIFT kódu. 

17. Byly řešeny výhodnější podmínky pronájmu sálu UČPS prostřednictvím smluvního ujednání. 

Záležitost je v řešení. 

18. Výbor spolku byl informován, že Hlahol vlastní 2 ks. karty MAKRO. 

Zapsal: Steininger 

Za správnost: Eva Rychlíková, starostka spolku 


