
ZÁPIS 

 

z jednání  členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne  

17. května 2017 

 

MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR 

 

 

 

 

Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Ivan Pergler, Miroslav Matuna, Ilona Kopecká,        

                  Lenka Holatová, Petra Loulová, Georgie Svobodová, Lenka Fričová 

                  Ing. Lenka Fikerová – za kontrolní komisi, paní Krejčová - účetní  

 

 

Omluveni: Andrea Čančarová – Houfková, Jakub Makarovič, Aneta Dlasková   

 

                  Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku   

                  a koncertního sboru. 

                  Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě              

                  řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku                                                                

                  a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě              

                  řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku 

 

                   

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatel, skrutátor, 

ověřovatel) 

2. Zprávy o činnosti výboru KPS od minulé čl. schůze dosud 

3. Zpráva kontrolní komise 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2016 

5. Hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí na sezonu 2017/18 

6. Diskuze, závěr 

 

 

1. Úvodní slovo 

 

Členská schůze byla svolána výborem KPS oznámením na webových stránkách sboru s více 

než 14denním předstihem. 

Členskou schůzi zahájila paní sbormistryně Silvie Pálková a předseda výboru KPS Ivan 

Pergler, přivítali rodiče a přítomné členy KPS. O předsednictví členské schůze byla požádána  

Ilona Kopecká, členka výboru KPS, funkce se ujímá (není třeba hlasovat). 

 

Členská schůze je usnášeníschopná, celkem je přítomno 19 hlasujících členů (dle stanov 

nutných 15 hlasujících), ostatní (dle prezenčních listin) bez hlasovacího práva  

 

 

Zapisovatelkou navržen(a): Lenka Holatová, členka výboru KPS 

Hlasování: Pro: 18          , Proti: 0       , Zdrželi se: 0     (volená osoba nehlasuje) 



 

Za skrutátora navržen(a) : Petra Stejskalová, člen(ka) výboru KPS 

Hlasování: Pro:  18        , Proti: 0       , Zdrželi se: 0  

 

Ověřovatelem zápisu navržen(a): Monika Šourková, člen(ka) KPS  

Hlasování: Pro:  18         , Proti 0        , Zdrželi se:  0 

 

 

 

 

2. Zpráva o činnosti výboru KPS od 26.5.2016 dosud 

 

 

Předsedkyně valné hromady (dle nového obč. zákoníku členské schůze) Ilona Kopecká uvádí, 

které akce se konaly a co všechno nový výbor řešil po konání poslední valné hromady dne 

25.5.2016, slovo si střídavě bere spolu s předsedou KPS a paní sbormistryní: 

 

- viz vytištěná příloha 

 

 

 

3. Zpráva kontrolní komise 

 

 

Zprávu o činnosti revizní komise přednesla Ing. Lenka Fikerová s tím, že byly fyzicky 

zkontrolovány účetní doklady + byla provedena kontrola účetních sestav dne 8.4.2017 

       

 

- viz vytištěná příloha          

 

K připomínkám kontrolní komise se výbor na členské schůzi usnesl, že prodej sladkostí na 

soustředěních sboru bude zrušen (paní účetní jej výslovně nezakazuje).  

 

Výbor vyhotoví za spolupráce paní účetní Krejčové vnitřní směrnici o fondu oprav 

z nájemného, které platí jiné sbory za pronájem Letařovic s tím, že přeplatky z příspěvků 

severáčkovských dětí (resp. jejich rodičů) na soustředění budou do výše 50.000 Kč použity na 

opravy, prostředky nad 50.000 Kč budou použity na další akce – rozpočítány budou jako 

dotace na každé dítě.  

 

Tato směrnice musí být členskou schůzí schválena, hlasováno bylo následovně: 

 

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



4. Schválení účetní závěrky za rok 2016 

 

 

Účetní závěrku přednesla účetní spolku paní Krejčová 

 

Jako nejdůležitější fakta uvedla: 

 

- účetní zisk 400.522 Kč 

- náklady 1,552.602 Kč 

- výnosy (tržby) 1,951.124 Kč 

 

Daňové přiznání: základ daně z vedlejší činnosti činí 156.080 Kč, odpočet shodný, vypočtená 

daň: 0 Kč 

 

 

Hlasování:   Pro: 19                     Proti: 0                Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

5. Hodnocení akcí sboru konaných od 25.5.2016 dosud + plán akcí na školní rok 

2017/18 

 

Slovo má sbormistryně paní Silvie Pálková, zhodnotila akce za loňskou sezonu – viz dle 

bodu 2) a nastínila plány na sezonu příští, kdy Severáček oslaví 60. výročí od svého 

založení.  

Nejbližší příští akcí bude zájezd mladších sborů HLSB do Francie, soustředění 

v Letařovicích s koncertem na Všeni a v letařovickém kostelíčku. 

V brzké době by S. Pálková ráda uspořádala setkání absolventů za období posledních 20 

let, tedy těch, se kterými pracovala spolu s P. Pálkou od svého nástupu do Severáčku 

(1997 – 20. výročí) 

 

Plány na příští sezonu: 

- nové kroje Broučků (tento pátek výběr látky s paní Holou, návrhářkou a učitelkou na 

liberecké SPŠT – kroje budou patřit do majetku ZUŠ, která kroje zabezpečí finančně) 

- od 9/2017 – zahájení 60. sezony 

- 9/2017 zájezd komorního sboru na Slovensko 

- 10/2017 soutěž v Riva del Garda (Itálie) + tradiční koncert přípravek 

- 11/2017 Šumperk 

- víkendové zájezdy přípravek jako každoročně 

- vánoční koncerty 2x Koloseum + s bývalými členy k oslavám výročí 

- dále během sezony zábavné odpoledne např. na zahradě Lidových sadů v rámci oslav 

(buřty, kouzelník apod.) 

- 5/2018 soutěž Neerpelt 

- zájezd do Francie (organizuje KPS z Francie) 

- 19.5.2018 hlavní slavnostní koncert v DFXŠ k výročí (hosté + bývalí členové) 

- 12/2018  koncerty s Českou filharmonií (Honegrova Vánoční kantáta) 

- další turné Korea? 

 

 



 

 

 

6. Ostatní info, diskuse, závěr 

 

- na webu spuštěna Kronika 

- Letařovice 2017 – info pro rodiče Plamínků + dotazy zodpověděla Radka Fryčová 

- brigády Letař. – Slávek Matuna (návratky dětem jako každoročně) 

- vyhodnocení elektronické ankety ohledně loňského tábora shrnul předseda spolku Ivan 

Pergler, který přítomným sdělil další důležité informace: 

- změna smlouvy o běžném účtu u České spořitelny a.s., nižší poplatky za vedení účtu 

- info o sponzorství 

- nutná pomoc mladších mužů hlavně v Letařovicích a při konání koncertů (praktikábly 

apod.) 

- nábor dětí (zápis 6/2017 v ZUŠ) 

- sdílet info na fB, Instragramu apod. 

                      

 

 

V Liberci dne 17. května 2017 

 

 

 

 

 

Přílohy:   

- zpráva o činnosti sboru 

- zpráva kontrolní komise 

- účetní závěrka 

 

 

 

 

Zapisovatel:                                                                      Ověřovatel: 

Lenka Holatová                                             Monika Šourková 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


