
 

Zápis z Členské schůze Chrámového sboru sv. Ducha 
konané ve dnech 24.02., 03.03., 10.03. a 17.03.2011 ve zkušebně na  

Haštalském nám. v Praze 1 

 
 

Přítomni: viz archiv docházky členů sboru v uvedených dnech (24.2.= 27 členů, 3.3.= 35 

členů, 10.7.= 27 členů a 17.3 .= 25 členů, tj vždy nadpoloviční usnášeníschopná většina členů 

sboru). 

 

Program: 1) zahájení (24.2.2011) 

      2) návrh na změnu počtu členů Sborové rady a s tím související změna                            

                      stanov (24.2.2011)   

                 3) návrh kandidátů do Sborové rady (24.2.2011) 

                 4) volba Sborové rady (3.3.2011) 

                 5) informace o konání 1. jednání nové Sborové rady (10.3.2011) 

                 6) návrh kandidátů na volbu Revizní a smírčí komise (10.3.2011) 

                 7) volba Revizní a smírčí komise (17.3.2011) 

                8) přijetí usnesení a závěr Členské schůze (17.3.2011) 

 

Ad 1) 

     Členská schůze byla zahájena v přestávce pravidelné zkoušky dne 24.2.2011 sbormistrem 

Karlem Loulou, který navrhl, aby tato Členská schůze byla volební a byli převoleni všichni 

dosavadní funkcionáři sboru. 

 

Ad 2) 

     Členská schůze prodiskutovala možnost rozšíření Sborové rady pro lepší zajištění 

uměleckých, organizačních, ekonomických, propagačních a technických problémů 

souvisejících s fungováním sboru. Ze dvou návrhů, 6+1  Karla Louly a 4+1 Ivany Veselé, 

byla  16 hlasy pro odsouhlasena varianta 6+1. Členská schůze pověřila Hanu Vosečkovou 

vypracováním návrhu změny stanov, která zohlední toto rozhodnutí Členské schůze. 

 

Ad 3) 

     Členská schůze počtem 17 hlasů pro odsouhlasila způsob volby šesti členů nové Sborové 

rady. Volba proběhne na pokračujícím zasedání Členské schůze dne 3.3.2011, a to  tajnou 

volbou z kandidátní listiny, kterou připraví Markéta Jančová. Kandidátka bude  sestavena  na 

základě návrhů členů sboru a bude uzavřena do půlnoci 2.3.2011. Návrhy bude možné 

podávat i telefonicky nebo elektronickou poštou. 

 

Ad 4) 

     V úvodu pokračujícího jednání Členské schůze v přestávce pravidelné zkoušky sboru dne 

3.3.2011 byl 35 hlasy pro přijat návrh na změnu stanov  ve znění předloženém Hanou 

Vosečkovou (text změny je přílohou usnesení této Členské schůze). 

     Dále 35 hlasy pro Členská schůze odvolala členy dosavadní Sborové rady Hanu 

Vosečkovou a Tomáše Vaverku a dosavadní členy Revizní a smírčí komise Martina Matějů, 

Apolenu Karasovou a Terezu Ulverovou.    

      Členské schůzi byla předložena konečná kandidátka pro volbu šesti členů Sborové rady  s 

13 jmény: Hana Vosečková, Jitka Soudková, Štěpán Janča, Vladimír Lieberzeit, Martin 

Matějů, Jan Budiš, Marie Janoušková, Michael Voříšek, Eliška Slováčková, Apolena 



Karasová, Hana Jilková, Pavel Vítek a Blanka Pöschlová. Členská schůze 35 hlasy pro 

odsouhlasila, že volba bude provedena zakroužkováním maximálně šesti čísel před jmény 

kandidátů na hlasovacím lístku a zvoleno bude těch šest, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů. 

Členská schůze 35 hlasy pro odsouhlasila volební komisi ve složení Pavel Svatuška, Jiřina 

Šlejchrtová a Hana Váňová. Následně proběhla tajná volba. Po sečtení všech hlasů oznámila 

volební komise tyto výsledky voleb do Sborové rady:  

    Odevzdáno  35 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný. 

     S nejvyšším počtem hlasů byli zvoleni: Hana Vosečková  - 31 pro, Štěpán Janča – 26 pro, 

Jitka Soudková  - 24 pro,  Vladimír Lieberzeit – 17 pro, Hana Jilková   a Michael Voříšek – 

oba 16 pro. 

 

Ad 5) 

     Členská schůze  pokračovala v přestávce pravidelné zkoušky dne 10.3.2011. Nová 

Sborová rada informovala Členskou schůzi o svém 1. zasedání, na kterém byli jednateli a tím 

i statutárními zástupci sboru zvoleni Hana Vosečková a Michael Voříšek, Karel Loula jako 

sbormistr je jednatelem automaticky.  Dále byla Členská schůze informována o rozdělení 

oblastí činnosti členů rady a volbě odpovědných osob (viz příloha: zápis z 1 jednání SR). 

 

Ad 6) 

     Sborová rada předložila Členské schůzi návrh pěti kandidátů na členy Revizní a smírčí 

komise, kterými jsou: Markéta Jančová, Blanka Pöschlová, Ivana Veselá, Martin Matějů a Jan 

Budiš. Vzhledem k nepřítomnosti většiny navržených Členská schůze 27 hlasy pro 

odsouhlasila, že volba komise bude probíhat na příští zkoušce, a to veřejnou volbou. Zvoleni 

budou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

 

Ad 7)  

     Členská schůze pokračovala v přestávce pravidelné zkoušky dne 17.3.2011 volbou Revizní 

a smírčí komise. Byly zvoleny: Blanka Pöschlová – 22 pro, Markéta Jančová a Ivana Veselá – 

obě 20 pro.  

 

Ad 8) 

     Na závěr jednání přijala Členská schůze hlasy všech přítomných (tj. 25 hlasy pro) 

usnesení, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

V Praze dne 17.3.2011 

 

Zapsala: Hana Vosečková 

Ověřill: Michael Voříšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U S N E S E N Í 

 Členské schůze Chrámového sboru sv. Ducha 
konané ve dnech 24.02., 03.03., 10.3. a 17.03.2011 ve zkušebně na  

Haštalském nám. v Praze 1 

 
a) 

Členská schůze odsouhlasila změnu stanov, která nahrazuje celé  znění  odstavce „Sborová 

rada“ v Čl. 4 Orgány Sboru na str.3  stanov Sboru a pověřuje Sborovou radu, aby zajistila 

registraci nového znění  stanov na MV ČR. (Znění změny je přílohou tohoto usnesení.)  

 

b)  

Členská schůze zvolila šest členů Sborové rady ve složení: 

     Janča Štěpán 

     Jilková Hana 

     Lieberzeit Vladimír 

     Soudková Jitka 

     Voříšek Michael 

     Vosečková Hana 

Automatickým  sedmým členem  je sbormistr Karel Loula. 

 

c) 

Členská schůze zvolila tři členy Revizní a smirčí komise ve složení: 

     Jančová Markéta 

     Pöschlová Blanka 

     Veselá Ivana 

 

d) 

Členská schůze vzala na vědomí: 

1.) 

     zvolení jednatelů  

     Hany Vosečkové, bytem Kukelská 1/903, 19800  Praha 9 a 

     Michaela Voříška, bytem Štíbrova 1216/12, 18200  Praha 8, 

     kteří jsou společně se sbormistrem  

     Karlem Loulou, bytem Haštalské nám. 3, 11000 Praha 1  
     jako třetím jednatelem statutárními zástupci sboru. 

     Členská schůze pověřuje Sborovou radu, aby zajistila výměnu podpisových vzorů 

sborového účtu na základě výsledku této volby. 

2.) 

      rozdělení odpovědnosti mezi členy Sborové rady, které bylo přijato Sborovou radou na      

jejím 1. zasedání dne 10.3.2011 (viz přiložený zápis z jednání Sborové rady). 

 

 
 

 

V Praze dne 17.03.2011 

 

Za správnost: Hana Vosečková, Michael Voříšek a Karel Loula, jednatelé sboru 

 



                                           (příloha k usnesení)

         

 

Změna stanov odsouhlasená Členskou schůzí Chrámového sboru sv. Ducha, konanou ve 

dnech 24.2. - 17.3.2011, kterou se v Čl 4 Orgány sboru nahrazuje celý odstavec „Sborová 

rada“ následujícím zněním: 

 

„… 

 

Sborová rada: 

 
Sborová rada je nositelem pravomocí Členské schůze v období mezi jejími zasedáními.  

 

Sborová rada má 7 členů, z nichž jedním je vždy sbormistr. 

 

Tři členové Sborové rady – jednatelé jsou statutárními orgány sboru. Jeden je automaticky 

sbormistr, další dva volí Sborová rada ze svého středu na svém 1. zasedání po zvolení.  

Jednatelé jednají jménem sboru, a to každý z nich samostatně. Podepisování za Sbor se děje 

tak, že k razítku Sboru připojí svůj podpis jeden z jednatelů. 

 

Sborová rada je oprávněna a povinna zejména: 

- rozhodovat o všech organizačních, odborných, finančních a programových otázkách a 

jiné běžné činnosti Sboru 

- zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví včetně evidence členů Sboru a 

archivace přijatých dokumentů Sboru 

- navrhovat odměny osobám, které pro Sbor pracují 

- předkládat Členské schůzi výroční zprávu Sboru a zprávu o hospodaření 

- informovat členy Sboru o svém konání. 

Rezignace sbormistra je vždy důvodem mimořádného konání Členské schůze, a to nejpozději 

do jednoho měsíce. 

 

Sborová rada se schází podle potřeby a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů Sborové rady. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných. Zasedání Sborové rady řídí jeden z členů a o jeho průběhu, výsledcích hlasování 

a přijatých usnesení  musí být pořízen písemný zápis. 

 

…“ 

 

 

V Praze dne 17.03.2011 

 

Vypracovala: Hana Vosečková, jednatelka Sboru 

Za správnost: Michael Voříšek , jednatel Sboru 

                       Karel Loula, sbormistr a jednatel Sboru 



                             (příloha k zápisu z Členské schůze) 

Sborová rada 
1. zasedání ze dne 10.03.2011 

 

Přítomni: Karel Loula, Hana Vosečková , Jitka Soudková, Hana Jilková, 

Michael Voříšek, Štěpán Janča, Vladimír Lieberzeit 

 
1) 

Sborová rada zvolila 2 jednatele sboru: 

Hanu Vosečkovou a 

Michaela Voříška, 

Karel Loula se jako sbormistr stává jednatelem automaticky. 

     Hana Vosečková zajistí změnu podpisového vzoru pro sborový účet. 

2) 

Sborová rada projednala strukturu činností a funkcí členů Sborové rady a odpovědné osoby za 

tyto oblasti činnosti: 

Sbormistr – Karel Loula automaticky 

Předsedající-  neodpovídá za žádnou konkrétní oblast, ale řídí  a svolává jednání  Sborové 

rady, kontroluje plnění úkolů a koordinuje jednotlivé členy rady. Předsedkyní byla zvolena 

Jitka Soudková. 

Tajemník – v jeho kompetenci je vnitřní řád sboru, docházka, evidence apod. Tajemníkem 

byl zvolen Michael Voříšek. 

Propagace – zajišťuje webové stránky, vstupenky, plakáty, nahrávky aj. PR činnost. 

Odpovědným členem rady za tuto oblast byl zvolen Štěpán Janča. 

Správa budov- zajišťuje stav prostor pro bezproblémový průběh zkoušek aj. akcí ve 

zkušebně vč. úklidu, údržby, topení apod. Odpovědnou členkou rady za tuto oblast byla 

zvolena Hana Jilková. 

Ekonomie - zajišťuje veškerou činnost kolem účetnictví, daní a s tím souvisejících činností. 

Odpovědnou členkou rady za tuto oblast byla  zvolena Hana Vosečková. 

Umělecká rada – Odpovědnou osobou za tuto oblast byl zvolen Vladimír Lieberzeit, který 

bude ve své činnosti spolupracovat především se sbormistrem a dalšími členy Sborové rady  i 

osobami kooperujících sborů a orchestrů na tvorbě uměleckých plánů sboru, grantů apod. 

3) 

Sborová rada pro další pokračující jednání Členské schůze navrhla pro volbu členů Revizní a 

smírčí komise tyto kandidáty a kandidátky: 

Markéta Jančová 

Blanka Pöschlová 

Ivana Veselá 

Jan Jemuel Budiš a  

Martin Matějů. 

Po jejich zvolení bude přijato usnesení, které shrne veškeré závěry  a volby Členské schůze a 

ta bude tímto ukončena. 

4) 

Další jednání Sborové rady se budou konat vždy v Haštalském dědku, a to : 

24.3. po zkoušce sboru, 7. 4. před zkouškou (17,00 hod.). 

 

 

Zapsala dne 10.3.2011: Hana Vosečková 

Ověřil: Michael Voříšek 


