
    ZÁPIS 

ze 151. řádné valné hromady zpěváckého spolku Hlahol, konané v Praze dne 7.12.2015, zapsala 

sestra Jana Reichlová 

Schůzi  zahájila starostka Eva Rychlíková 

Bylo přítomno 38 členů z celkového počtu 45 platných členů, 7 bylo omluveno. Valná hromada byla 

proto  uznána za usnášení schopnou. 

1. Sestra Eva Cmundová přečetla svou podrobnou zprávu o správě budov (v příloze). Hlavním 

úkolem příštího roku je provedení vnitřní fasády, k čemuž jsme v minulém roce založili časově 

limitovaný rezervní fond. 

2. Bratr Jan Horálek přečetl svou zprávu kontrolní komise (v příloze), žádá doplnění Kontrolní 

komise tak, aby byla tříčlenná 

V diskusi Eva Cmundová opravila některé číselné údaje, čistý výnos z pronájmů je ve skutečnosti 

výrazně nižší, Eva Rychlíková uvedla, že zůstávají dluhy na nájemném do roku 2014, ale za rok 

2015 je všechno v pořádku. Dále uvedla, že spolupráce mezi Hlaholem a Centrou, naší 

správcovskou organizací, je nejasná, a je nutno do ní jednoznačně proniknout. 

3. Sestra Táňa Fulajtárová přečetla svou zprávu za inventární komisi (v příloze).  Navrhuje, aby 

bylo uděláno  finanční  ohodnocení nemovitého majetku Hlaholu. Dále žádá, aby byla 

inventární komise doplněna, nemůže pracovat sama 

4. Umělecký vedoucí Roman Z. Novák přečetl svou zprávu (v příloze), kdy kladně zhodnotil 

positivní změnu pracovní atmosféry ve sboru 

5. Podle dalšího bodu programu bylo přikročeno, na návrh starostky, k volbě volební komise 

(byli navrženi a všemi hlasy zvoleni sestra Eva Cmundová – vedoucí komise,  členové bratr 

Luboš Chvojka a bratr Petr Kašpar), dále k volbě sčítací komise (byli navrženi a všemi hlasy 

zvoleni sestra Táňa Jarošíková  bratr Petr Adam). 

6. Volby: Volba výboru: Bylo navrženo 8 kandidujících členů, ale ke zvolení bylo jen 7 členů, volil 

se celý výbor. Podle počtu hlasů byly do nového výboru na příští rok 2016 zvoleny sestry 

Vlaďka Hovančíková, Šárka Takáčová, Eva Cmundová, Jana Reichlová, Alena  Kašparová, Eva 

Samková, Anežka Mimochodková. 

Dále se volil umělecký vedoucí a sbormistr, kandidující byl stávající umělecký vedoucí a 

sbormistr Roman Z. Novák, který byl na období 2 let zvolen většinou 37 hlasů, 1 hlas byl proti 

Dále se volil druhý sbormistr, kandidující byla stávající sbormistryně Klára Ježková, zvolena na 

příští rok 2016 byla většinou 35 hlasů, 3 hlasy byly proti 

Do Kontrolní komise na rok 2016 byli navrženi a zvoleni bratři Jan Horálek a Jan Jirásek, a 

sestra Táňa Jarošíková 

Do Inventární komise na rok 2016 byli zvoleni sestra Táňa Fulajtárová a bratr Zbyněk Knop 

7. Valná hromada vzala celý průběh valné hromady, tedy  jednotlivé zprávy, jakož  i volební 

výsledky, na vědomí a souhlasí s nimi.  


