
Zápis z jednání Dozorčí rady Naivního divadla /DR ND/ dne 13.5.16 
 
Jednání proběhlo v ředitelně Naivního divadla. 
 
Přítomni : Mgr.Havlínová, MUDr Absolonová, Mgr. Doubrava 
Omluveni:  PhDr Mgr Langr, PhDr Maierová 
 
Program: 

1. Informace o aktuálním stavu projednávání Zákona o veřejné kulturní instituci 
Bylo dojednáno, že členové DR budou do příštího zasedání v případě zásadních změn 
v projednávání průběžně informováni ředitelem divadla o aktuálním stavu situace. 

2. Informace ředitele NDL o účasti souboru na divadelních festivalech (SRN Fidena - 
Essen, v červnu bude soubor na festivalech Dítě v Dlouhé - Praha, Skupova Plzeň, 
Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, Mladá Scéna - Svitavy, Loutkářská 
Chrudim, Letní setkávání s divadlem 2016 - náměstí Dr. E. Beneše, Liberec). 

3. Žádost o dotaci na zvukovou kabinu  
Jedná se o částku 250 000 Kč, podána na úřad Libereckého kraje. 

4. Finanční situace 
Opětovně bylo konstatováno, že ještě tomto roce je třeba navýšit částku v rozpočtu 
o 300 000 Kč – pro řešení personální situace (technik, pracovník obchodního 
oddělení). Za optimální považuje DR termín již od 1. 7. 16 a doporučuje využít 
nedočerpané položky rozpočtu SML. 

5. Nutno zjistit formu, ve které má být připraven rozvojový materiál (koncepce 
strategické politiky NDL). 
                                                   Z: Absolonová 

6. Připravovaná publikace o Liberci (fotograf p. Sváček) 
DR doporučuje, aby v publikaci bylo NDL důstojně zastoupeno (vedení NDL může 
rovněž nabídnout z archivu řadu vhodných fotomateriálů i od jiných autorů). 

7. Předsedkyně DR navrhla možnost spolupráce NDL s městem Žitava, o kterou ředitel 
NDL projevil jednoznačný zájem, bude zjištěna konkrétní kontaktní osoba v Žitavě.  
         Z: Absolonová 

8. Aktuální stav oprav a rekonstrukcí v NDL 

 Rekonstrukce sociálního zařízení: nelze bohužel akceptovat nabídku Odboru 
správy městského majetku na realizaci rekonstrukci v letošním roce. Projekt 
vyžaduje detailní přípravu a není reálné, že by jeho dokončení a následné 
výběrové řízení na dodavatelskou firmu mohlo proběhnout do konce června 
2016. Rekonstrukci je nutné plánovat na divadelní prázdniny r. 2017. 
DR doporučuje tento termín zachovat z důvodu potřeby minimálního omezení 
provozu divadla. 

 Podlaha v hlavním sále a výměna sedadel: 2018-20, původní plán, viz minulé 
zasedání. 

 Akustické utěsnění oken: 2016= původní plán, viz minule 
9. Další schůzka DR – předběžně 8. 7. 16, místo bude upřesněno po domluvě 

s pí náměstkyní Dr. Maierovou. 
  
 
                            Kateřina Absolonová v.r. 


