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Zápis z Členské sch ůze Chrámového sboru sv. Ducha 

konané dne 15.9.2011 ve zkušebn ě na Haštalském nám. 6,  Praha 1. 
 
Přítomni: Viz docházka členů sboru z uvedeného dne                      
Program: 

1. zahájení  
2. sborové desatero 
3. průběžná zpráva o hospodaření v sezóně 2010/2011 
4. různé 
5. přijetí usnesení  

 
ad 1. 
   Členská schůze byla zahájena v přestávce pravidelné zkoušky dne 15.9.2011 za přítomnosti 28 členů 
a členek tj. nadpoloviční usnášeníschopné většiny členů sboru. Jednání řídil člen sborové rady 
Michael Voříšek. 
 
ad 2. 
    Sborová rada předložila Členské schůzi ke schválení „Sborové desatero“, které dne 2.6.2011 
schválila na svém zasedání. Komentář k desateru přednesl Michael Voříšek, který uvedl, že Sborová 
rada se rozhodla z návrhu vypustit slova ….“sbormistrovi a “… v bodu 6. 
   V diskusi byly navrženy 2 pozměňovací návrhy: 
K bodu 3. změna zpozdného z 15 na 20,- Kč ….. návrh přijat (23 pro, 2 proti, 3 zdrž.) 
K bodu 2. ve druhém řádku odstavce za slovo „zkouškou“ a před slovo „zasláním“ doplnit    
                 slovo ….ústně,…… návrh přijat jednomyslně. 
   Po odsouhlasení pozměňovacích návrhů bylo znění desatera všemi hlasy přítomných přijato. 
 
ad 3. 
   Hana Vosečková přednesla komentář k předložené tabulce příjmů a výdajů za sezónu 2010/2011. 
Sbor hospodaří s příjmy z členských příspěvků (důležitá je evidence členů a členek i pro následné 
placení členského příspěvku ÚČPS) a výtěžků koncertů, které pokryjí výdaje na sbormistra, 
korepetitorku a ostatní drobné výdaje. O granty na činnost či na konkrétní projekt sbor nežádal. Sbor 
hospodařil s malým ziskem, rozhodující výsledek hospodaření je ale zpracováván za kalendářní rok.  
 
ad. 4 
   Sbormistr Karel Loula navrhuje vyloučit Doris Lamošovou ze sboru. Je upozorněn, že podle stanov 
tuto záležitost musí nejprve projednat a schválit Sborová rada, teprve poté může být její rozhodnutí 
předloženo ke schválení Členské schůzi. Tento návrh tedy nebyl projednáván. 
 
ad. 5 
   Na závěr přijala Členská schůze toto usnesení: 
Členská schůze schvaluje Sborové desatero ve znění předloženém Sborovou radou a přijatých 
pozměňovacích návrhů. (viz příloha) 
Členská schůze bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření za sezónu 2010/2011 předloženou 
Hanou Vosečkovou. (viz příloha) 
 
   
V Praze dne 15.9.2010 
zapsala Hana Vosečková 
ověřil: Michael Voříšek 
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Desatero Chrámového sboru svatého Ducha 

Znění schválené členskou schůzí 15. září 2011 

 
1. Přijetí do sboru je možné poté, co kandidát/ka absolvuje minimálně tři zkoušky sboru. 

Podmínkou přijetí je zkouška před sbormistrem, kdy kandidát/ka zazpívá skladbu 
z repertoáru sboru. 

2. Povinností člena/nky sboru je docházet na zkoušky sboru. Zkoušky jsou každý čtvrtek 
od 18:30 do 21:30. Neúčast je možné omluvit, a to PŘED zkouškou ústně, zasláním 
sms na číslo 739 682 827 nebo také emailem na adresu jitka.soudkova@seznam.cz; 
ve zprávě není nutné uvádět důvod neúčasti. Tři neomluvené neúčasti na zkoušce za 
sebou zakládají důvod, aby se případem zabývala sborová rada. 

3. Na zkoušky se chodí včas. Při pozdním příchodu se platí zpozdné 20 Kč. 
4. Povinností člena/nky sboru je zúčastnit se nejméně sedmi sborových akcí (termínů) za 

letní sezónu a sedmi za zimní sezónu. Sborovými termíny jsou především zpěv v 
kostele při liturgii a koncerty sboru, případně také brigády při úklidu zkušebny atp. 

5. Dobu a místo konání zkoušek, termínů a popř. dalších nepovinných akcí obsahuje 
sborový ferman, zveřejňovaný na stránkách sboru (www.sborsvducha.cz, záložka 
Ferman). Ferman je závazný pro všechny členy/nky sboru. 

6. Docházku do sboru je možné přerušit, a to vždy na dobu určitou. Přerušení je nutné 
nahlásit sborové radě. Po dobu přerušení docházky se ruší povinnosti podle bodů 2 a 
4; povinnost platit členský příspěvek zůstává. 

7. Při delší absenci člena/nky sboru na zkouškách, a to i omluvené či vyplývající 
z přerušení docházky, si sbormistr vyhrazuje právo přezkoušet znalost právě 
zkoušené skladby. 

8. Povinností člena/nky sboru je platit členský příspěvek. Výše příspěvku činí 600 Kč za 
sezónu, tj. 1200 Kč za rok. Studující, matky na mateřské dovolené, rodiče na 
rodičovské dovolené, důchodci/kyně a nezaměstnaní/é mají nárok na poloviční slevu. 
Člen/ka má právo požádat sborovou radu o individuální snížení členského příspěvku. 

9. Člen/ka sboru má nárok na jeden exemplář not každé zkoušené skladby, který se 
vydává proti podpisu. Kdo svoje noty ztratí, pořizuje si na vlastní náklady nové; sbor 
k tomuto účelu zpřístupní elektronickou verzi not na svých webových stránkách. Ve 
zkušebně je možné si půjčit sborovou kopii not, kterou ale není dovoleno odnášet 
domů. 

10. Ukončení členství sdělí člen/ka sboru sborové radě. Vyloučit člena/nku sboru může 
pouze sborová rada, jejíž rozhodnutí podléhá schválení členské schůze. 
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příjmy a výdaje -  školní rok 2010/2011 
   

   

   

 
příjmy   výdaje  

 text   k.    k. 
 přijaté příspěvky 2000,00 4     
 členské příspěvky 32800,00 5     
 sbormistr     36000,00 15.2 
 korepetice     16750,00 15.3 
 tržby-koncerty a jiné služby 95313,00 1     
 bank.poplatky     175,00 15.1 
 ost.služby      42784,00 15.5 
 nákup materiálu     2121,00 14 
 poskytnuté příspěvky     5890,00 20 
 interpreti (koncerty)     53030,00 15.4 
 ostatní příjmy a výdaje 33884,00 11   22 
 úroky 9,00 8     
 celkem: 164006,00    156750,00   
 

 
        

 příjmy - výdaje:     7256,00    
 

      kód 4 - 2000,- Kč příspěvek od ÚČPS na Rossiniho. 
    kód 5 - Uvedená suma jsou příspěvky již vybrané, dlužné příspěvky za období činí cca 

                 6000,- Kč (jednotliví dlužníci budou individuálně vyzváni k doplacení). 
  kódy 15.2 a 15.3 - Karel = 12x3000,- za běžné období, Hanka 500,- za každou zkoušku, soustře- 

                                    dění Karel 5000,-, Hanka 3000,-, oba po 1000,- z přijatého příspěvku od Unie. 
 kód 1 - 4400,- Varhan vánoční, 18900,- Requiem, 10000,- Carmina Burana, 8000,- Ryba Zahrada, 
                16900,- Magnificat Bach a Ryba, 13450,- Stabat Dvořák, 8663,- Stabat Rossini,  

                 15000,- Star Wars 
     kód 15.4 - Zde jsou uvedeny odměny sborům aj. interpretům, jejichž služby se 

                       vztahují k výše uvedeným koncertům. 
    kód 15.5 - Zde jsou uvedeny náklady na webové stránky, kopie,  poštovné, nejvýznamnější  

                     položky jsou 3000,- za účetnictví H.V.,  5000,- elektrika, vodné stočné a 31698,- 
                      ubytování Lipnice (kryto vybranými příspěvky v částce 30740,-). 
  kód 20 - Celá suma je povinný členský příspěvek UČPS (závisí na počtu členů a jejich příjmech). 

kód 14 - Tvořeno náklady na toaletní papír, pilový kotouč, smeták, čistící prostředky, žárovky,  
                  odpadkové pytle a zeminy na přesazení kytek. 

    kód 11 - Příspěvky na Lipnici = 30740,- a zpozdné sboristů = 3144,- Kč. 
  

           Porovnáním příjmů a výdajů za koncerty je zřejmé, že jejich výtěžek ( v této sezóně je to 
 42283,- Kč) je podstatným příjmem, který nám umožňuje fungovat bez jiných grantových  
 příspěvků, tak aby se sbor nedostal do ztráty. 

         V tomto přehledu nejsou uvedeny částky, které naším účetnictvím pouze procházejí 
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(nula od nuly pošla) a sbor zde figuruje pouze jako "fakturující organizace".  
       Tak jako ještě nejsou v tomto přehledu uvedeny veškeré příjmy (viz dlužné příspěvky), 

 tak se mohlo stát, že chybí i zaúčtování některých dodatečných výdajů, proto je tuto tabulku 
 nutno brát pouze jako orientační. Definitivní účtování probíhá za kalendářní a ne školní rok. 
      Jako NNO jsou naše zisky až do výše 1 milionu osvobozeny od daně, v případě, že jsou 

  vkládány do další činnosti, což se v našem případě celou dobu děje a sbor tak ještě za 
  celou dobu své existence neplatil žádné daně z příjmu. 

    

      

      Hana Vosečková, 15.9.2011 
      


