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Zápis z Dozorčí rady CED, p.o.
21.10.2015
Přítomni: Petr Štědroň, Michal Zetel, Eva Stehlíková, Vojtěch Varyš, Ondřej Petr, Petra Vodičková
Omluveni: Karla Hoffmannová, Matěj Hollan
Přizvaný host: Petr Oslzlý
Dne 21. 10. 2015 se poprvé sešla Dozorčí rada (dále DR) Centra experimentálního divadla, p.o.
jmenovaná Statutárním městem Brnem.
Petr Štědroň zahájil DR a vyjádřil překvapení ze způsobu zvolení předsedou této DR bez jakékoliv
konzultace předem. Podobný názor zazněl i od Michala Zetela, který o jmenování do DR vůbec
nevěděl.
Petr Štědroň vyzval Petra Oslzlého k úvodnímu slovu. Ten konstatoval, že vítá každou kontrolu,
která do organizace přichází a podobně vnímá i DR. Dále objasnil svou volbu členů DR za CED
(Vodičková a Petr), která by měla vést k lepší komunikaci a předávání informací uvnitř DR.
Dále byly diskutovány pravomoci DR, které se jeví jako velmi vysoké a měly by spíše připadnout
správní radě a dále byla diskutována očekávání města od dozorčích rad. V této věci bude vznesen
dotaz na Statutární město Brno.
Členové DR při své diskuzi narazili na fakt, že není možné odevzdávat zprávu DR dříve než
proběhne hodnocení tzv. Rozbory činnosti organizace realizované Odborem kultury MMB. Bude
vznesen dotaz na Statutární město Brno.
DR vyzvala Petra Oslzlého ke shrnutí problematických oblastí fungování CED. Petr Oslzlý
jednoznačně označil mzdovou oblast za největší problém. Platy zaměstnanců jsou hrubě pod
průměrem ČR a druhou podhodnocenou oblastí jsou investice. Dále Petr Oslzlý objasnil způsob
financování organizace a upozornil na fakt, že CED nikdy za svou existenci neskočil ve finanční
ztrátě a taktéž představil organizační strukturu CED.
Další setkání DR CED proběhne v pondělí 14. 12. 2015 v 14:00hod.
Členům budou zaslány podklady: výroční zpráva CED za rok 2014 a Program rozvoje kultury
města Brna a jeho evaluace.
Zapsala: Petra Vodičková
Verifikoval: Petr Štědroň
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