
ZÁPIS 
 

z jednání  členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne  
7. září 2021 

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

 
 

 
 
Přítomni: Silvie Langrová, Radka Fryčová, Ilona Kopecká, Lenka Holatová, Lenka Fričová,                          
                 Andrea Čančarová – Houfková 
                  
Hosté:       Monika Šourková  
 
Omluveni: Georgie Svobodová, Vilém Volf, Miroslav Matuna 
 
                  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 ČS, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel) 
2. Zprávy o činnosti výboru KPS od minulé čl. schůze ( 22. 5. 2019) dosud 
3. Zpráva kontrolní komise 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2019 + 2020 
5. Hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí na sezonu 2021/2022 
6. Změny v obsazení výboru 
7. Ostatní info, diskuse, závěr 

 
 
 
 
 

 
1. Úvodní slovo 

 
Členská schůze byla svolána výborem KPS oznámením na webových stránkách sboru s více než 
14denním předstihem v sekci KPS + mailovou pozvánkou všem rodičům. 
 
Členskou schůzi zahájila paní sbormistryně Silvie Langrová a předsedkyně výboru KPS Lenka 
Holatová, přivítaly rodiče, přítomné členy KPS.  
 
O předsednictví členské schůze byla požádána Ilona Kopecká, členka výboru KPS, funkce se 
ujímá (není třeba hlasovat). 
 



Členská schůze je dle stanov spolku usnášeníschopná, je-li celkem přítomno 15 osob 
s hlasovacím právem. 
Celkem je přítomno 17osob s hlasovacím právem. Členská schůze tedy je usnášeníschopná. 
 
  
 
 
Zapisovatelkou navržen(a): Lenka Holatová, předsedkyně KPS 
Hlasování: Pro:    17           , Proti:0       , Zdrželi se:0      (volená osoba nehlasuje) 
 
Za skrutátora navržen(a) : Lenka Fričová, člen(ka) výboru KPS 
Hlasování: Pro:    17           , Proti:0       , Zdrželi se:0   
 
Ověřovatelem zápisu navržen(a): Monika Šourková, členka KPS  
Hlasování: Pro:  17              , Proti:0          , Zdrželi se: 0   
 
 
 
 
 
 

2. Zpráva o činnosti výboru KPS od minulé členské schůze (22. 5. 2019) dosud 
 
 
Sbormistryně Silvie Langrová uvádí, které akce se konaly a co všechno výbor KPS řešil po konání 
poslední členské schůze (z důvodu pandemie onemocnění covid-19 se členská schůze nekonala 
v roce 2020). Velmi kladně se vyjádřila k práci dětí při on-line výuce, která byla nutná z důvodu 
nařízení, která byla obsažena v Mimořádných opatřeních Min. zdravotnictví ČR z důvodu 
onemocnění covid-19 (zákaz shromažďování, zrušena prezenční výuka ve školách, lockdown…). 
 
 
 
 
 

3. Zpráva kontrolní komise 
 

 
Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesla místopředsedkyně Lenka Fričová s tím, že byly 
fyzicky zkontrolovány účetní doklady + byla provedena kontrola účetních sestav dne 11. 4. 2021. 
Finančně především ekonomicky nevychází kladně ples pro dospělé. Do budoucna navrhuje KK 
vyhlásit výběrové řízení pro zakázky za vyšší cenu (v uplynulém období vyšší částka vynaložena 
na nové webové stránky). Velmi kladně hodnotí KK vedení účetních dokladů (přehlednost, 
pečlivost). 

       
 

- viz vytištěná příloha  (zpráva kontrolní komise o kontrolních zjištěních).       

-  
 
K připomínkám kontrolní komise se výbor na členské schůzi vyjádřil takto: dětský ples bychom 
rádi zachovali, jedná se o sociální kontakt dětí a stmelení kolektivu v přípravných odděleních 



sboru. Není možno s jistotou zaručit, že akce bude zisková, ale pro budoucnost sboru se tato 
akce jeví jako velmi důležitá. 
 
 
                                           
 
 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a 2020 
 
 
Účetní závěrky za roky 2019 a 2020 přednesla Petra Stejskalová (paní účetní Krejčová se ČS 
nezúčastnila). 
 
 viz příloha (Výkaz zisku a ztrát + Rozvaha, Přiznání k dani z příjmů právnických osob) – r. 2019, 2020 
 
 

- Následně se hlasovalo o schválení účetní závěrky (tato bude zveřejněna ve Sbírce listin 
v obchodním rejstříku, resp. spolkovém rejstříku na stránkách www.justice.cz). 

  
 
 
Hlasování:   Pro:     17                 Proti:    0               Zdrželi se:   0 
(závěrka za rok 2019) 
 
Hlasování:   Pro:    17                  Proti:   0                Zdrželi se:   0 
(závěrka za rok 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hodnocení akcí sboru konaných od 22. 5. 2019 dosud + plán akcí na sezónu 
2021/2022 

 
Slovo má sbormistryně paní Silvie Langrová, zhodnotila akce za minulé období a nastínila 
plány na sezonu právě začínající. 
 
Z důvodu pandemie nebylo možné většinu plánovaných akcí uskutečnit (konal se např. 
vánoční koncert s panem L. Vele v kostele na Malém náměstí, natočilo se video pro přehlídku 
Světlo pro Lidice, online zkoušky probíhaly dle možností platforem, které toto umožnují, 
soustředění v Letařovicích se podařilo zrealizovat jak v roce 2020, tak letos, tj. 2021).  
 
Výhled do budoucna:  

- listopad 2021 – soutěž Banská Bystrica (komora + chlapecký sbor) 

- 10. 4. 2022 – jarní koncert v DFXŠ 

- 12. 12. 2021 – vánoční koncert 



- přelom října, listopadu 2022 – Jižní Korea (v r. 2020, 2021 se nemohl zájezd konat, 
zavřené hranice) 

- Francie, Německo, Belgie (Neerpelt – soutěž) – květen 2022 

- USA, Brazílie (stále trvají pozvání) 
 

 Nejbližší akce:  

- 7. 9. 2021 (dnes) se konalo vystoupení pro Krajskou nemocnici Liberec (odd. následné 
péče) 

- 19. 9. – koncert kostelíček Letařovice + Všeň (v 11,00 a v 15,00 hodin) 

- 1. 10. – absolventský koncert – radnice 

- 7. 10. – koncert sólistů Severáčku 

- 20. – 21. 10. – Carmina Burana – DFXŠ 

- 21. 10. – koncert přípravných oddělení – ZUŠ 
 

představení v DFXŠ – Liška Bystrouška, Jakobín 
 
 
 

Přehled akcí – viz příloha zápisu  
 
 
 

 
 

6. Změny v obsazení výboru  
 

- navrhujeme členské schůzi schválit novou členku výboru, která nám od jara 2021 
vypomáhá 
 
 

- Monika Šourková: Pro:  17                Proti:   0                  Zdrželi se: 0 
 
 

- Dále sdělujeme informaci o odstoupení člena výboru pana Ivana Perglera, bývalého 
předsedy KPS. 

- Podle čl. 8 bod 6 Stanov spolku je funkční období členů výboru tříleté s možností 
opětovného zvolení. Zvažujeme prodloužení funkčního období členů výboru na 5 let; 
bylo by nutné navrhnout a odhlasovat změnu stanov – výhled pro příští členskou schůzi 
(všechny změny je nutné zanášet do Sbírky listin v obchodním /spolkovém/ rejstříku, 
jedná se o vcelku pracný zápis změn, tedy každé 3 roky se nám jeví jako dost častá 
změna). 
 
Protože z důvodu epidemie onemocnění covid – 19 se v r. 2020 nekonala členská schůze, 
(nebylo možné se shromažďovat podle mimořádných opatření Min. zdravotnictví ČR), 
nebylo možné o dalším členství členů výboru hlasovat. Po poradě s pracovníky krajského 
soudu – pobočka v Liberci (spolkový rejstřík) je nutno stávající členy spolku odvolat a 
opětovně o jejich členství hlasovat, aby bylo datum vzniku jejich členství, resp. 
pokračování členství, datumově sjednoceno. Nové datum vzniku členství musí být znovu 
nahlášeno na rejstříkový soud u všech členů výboru. 
 
 



Následuje hlasování pro členství všech níže jmenovaných stávajících členů:  
Pro:  17      Proti: 0     Zdrželi se: 0 
 
Všichni stávající členové byli opětovně zvoleni: 
 
Silvie Langrová (místopř.) 
Radka Fryčová 
Andrea Čančarová – Houfková 
Ilona Kopecká 
Lenka Fričová (místopř.) 
Lenka Holatová (předs.) 
Petra Stejskalová 
Vilém Volf 
Georgie Svobodová 
Miroslav Matuna 
 
 

  
 
 
8. Ostatní info, dotazy, diskuse, závěr 
 
 

- kroje – nutno včas vyzkoušet na koncert ve Všeni 19. 9. 2021  

- omluvenky – od rodičů, ale p. sbormistryně žádá, aby se zároveň děti omluvily i osobně, 
aby se naučily relevantně jednat 

- proticovidová opatření v ZUŠ – zatím bez omezení počtu osob – zpěv povolen. Ve 
společných prostorách roušky/respirátory 

- příspěvky KPS – shodně jako loni 600 Kč 

- sborová trička – děti je dostanou z loňského příspěvku KPS 

- nové heslo do uzamčené sekce na www.severacek.cz – viz tabule ve zkušebně 

- majetek KPS – mlýn Letařovice + příjezdová louka k táboru (louka pod stany 
v pronájmu) – v jednání založení kampaně „Zachraňme letařovický mlýn“ – nutné 
investice – budou vyčísleny, zřízen transparentní účet. Akce bude během sezóny 
představena 

 
 
 

 
  
V Liberci dne 7. září 2021 
 
  
 
 
 
Zapisovatel:                                                                                 Ověřovatel: 
Lenka Holatová                                                                           Monika Šourková 
 
 
  

http://www.severacek.cz/


                                           
  
 
 
  
 
Ověřovatel: 
Monika Šourková 
 
 
  
  
  
 
 

 


