
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.). 

 


