
ZÁPIS 

 

z jednání  členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne  

22. května 2018 

 

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, Andrea           

                  Čančarová - Houfková 

                  Ing. Lenka Fikerová, Kristýna Klokočníková – za kontrolní komisi 

 

 

Omluveni: 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 2017 

5. Hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí na sezonu 2018/19 

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 27 hlasujících členů (dle stanov 

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

 

 

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



Hlasování: Pro: 26          , Proti: 0       , Zdrželi se: 0     (volená osoba nehlasuje) 

 

Za skrutátora navržen(a) : Lenka Fričová, člen(ka) výboru KPS 

Hlasování: Pro:  26        , Proti: 0       , Zdrželi se: 0  

 

Ověřovatelem zápisu navržen(a): Petr Gebouský, člen(ka) KPS  

Hlasování: Pro:  26         , Proti 0        , Zdrželi se:  0 

 

 

 

 

2. Zpráva o činnosti výboru KPS od 22.5.2017 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 

22.5.2017, slovo si střídavě bere spolu s předsedou KPS a paní sbormistryní: 

 

- viz vytištěná příloha 

 

 

 

3. Zpráva kontrolní komise 

 

 

Zprávu o činnosti revizní komise přednesla Kristýna Klokočníková s tím, že byly fyzicky 

zkontrolovány účetní doklady + byla provedena kontrola účetních sestav dne 22.4.2018 

       

 

- viz vytištěná příloha          

 

K připomínkám kontrolní komise se výbor na členské schůzi vyjádřil takto: 

- společenský přínos zájezdu do Itálie – vítězství sboru v několika kategoriích a 

reprezentace města, kraje, republiky za hranicemi 

- zájezd Slovensko – akce pořádaná ZUŠ Liberec, výměnná akce – letos sbor Lienka 

navštíví Severáček 

- výbor KPS se k ostatním připomínkám vyjádří písemně 

 

 

 

                                           

 

 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 

 

 

Účetní závěrku přednesla Petra Stejskalová (paní účetní Krejčová t.č. v lázních) 

 

 viz příloha 

 



- Následně se hlasovalo o schválení účetní závěrky: 

  

 

 

Hlasování:   Pro: 27                     Proti: 0                Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

5. Hodnocení akcí sboru konaných od 22.5.2017 dosud + plán akcí na školní rok 

2018/19 

 

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

bodu 2) a nastínila plány na sezonu příští. 

 

Vyzdvihla zejména: 

- nové kroje Broučků (náklady dostaneme zpět, budou v majetku ZUŠ, nutno 

legislativně dořešit, smlouvy na kroje od září 2018) 

- Šumperk 

- spolupráce s Jaroslavem Svěceným 

- návštěva sborů z Normandie 

- oslavy 60. výročí založení sboru + přejmenován Parku J. a M. Uherkových v ulici 

Přemyslova 

 

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

v Letařovicích s koncertem na Všeni a v letařovickém kostelíčku, před prázdninami ještě 

koncert se sborem Lienka Humenné (SR), Malí zpěváčci – kaplička U Obrázku 6/2018, 

absolventský koncert, doprovodný program k festivalu Smetanova Litomyšl – Plamínek 

6/2018 

 

Plány na příští sezonu: 

- Jižní Korea + natáčení CD 

- spolupráce s Českou filharmonií (3 koncerty v Rudolfinu – vánoční kantáta) 

- pokračování spolupráce s DFXŠ – opera Bohéma 

- spolupráce se skladatelem H. Bittmanem 

 

 

 

6. Změny v obsazení výboru 

 

- předseda KPS Ivan Pergler odstupuje z funkce předsedy spolku, nadále bude zastávat 

funkci řadového člena výboru 

- činnosti ve výboru se vzdává Petra Loulová pro přílišnou zaneprázdněnost ve funkci 

manažerky BOB 

- Jakub Makarovič a Anet Dlasková již dále nebudou členy výboru – mj. nezplacené 

příspěvky za minulé období, nespolupracovali s dosavadním výborem. Bude-li třeba, 

vypomohou při prezentaci sboru na webových stránkách a Facebooku 

- v souladu se stanovami spolku (Článek 8, bod 4., písm.a)) si výbor zvolil novou 

předsedkyni, Lenku Holatovou (na dřívější schůzi výboru; členská schůze nehlasuje) 



- na návrh I. Perglera, finančně odměnit funkci předsedy, místopředsedů a pokladníka, a 

to ve výši 1.500 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč, členská schůze hlasovala o schválení 

následovně:  

Pro:    25                              Proti:                           Zdrželi se: 2 

 

 

 

 

 

7. Ostatní info, diskuse, závěr 

 

- Letařovice – zodpovězeny dotazy rodičů Plamínků, kteří pojedou na soustředění 

poprvé 

- opravy: mříže, zvýšený práh, voda – hygiena (vysvětlení problému), kadibudky, 

kuchařky – sháníme pomocnou, mosty + jedna brigáda navíc na bourání kadibudek 

                      

 

 

V Liberci dne 22. května 2018 

 

 

 

 

 

Přílohy:   

- zpráva o činnosti sboru 

- zpráva kontrolní komise 

- účetní závěrka 

 

 

 

 

Zapisovatel:                                                                        

Lenka Holatová  

 

 

 

 

Ověřovatel: 

Petr Gebouský 

 


