
Zápis z Dozorčí rady Divadla F.X. Šaldy 2/2018 
 konané dne 2.10.2018 od 15,00 hodin 

Přítomni: Ing. Ondřej Červinka, PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. Jana Vančatová,                        
Mgr. Věra Skřivánková, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Jarmila Levko 

Hosté: Ing. Lucie Nejedlová (ekonomická náměstkyně) 

Nepřítomen : František Chalupný 

 

Předseda Dozorčí rady DFXŠ (dále jen DR) Ing. Ondřej Červinka uvítal všechny přítomné a zahájil 
zasedání. Ing. Ondřej Červinka předložil návrh programu zasedání: 

1. Zahájení 
2. Rozpočet divadla na rok 2019 
3. Různé 

 
Ing. Ondřej Červinka dal hlasovat o navrženém programu.  
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -  0. Návrh byl jednomyslně přijat.  

Rozpočet na rok 2019 

Ing. Jarmila Levko představila návrh rozpočtu na rok 2019.  Navýšení příspěvku zřizovatele oproti 

roku 2017 odráží deklarovaný nárůst mezd cca o 10%. Dále je také ovlivněn zavřením divadla 

v měsících červnu až říjnu 2019 – rekonstrukce topení a vzduchotechniky. Soubory budou jezdit na 

zájezdy.  

Pan Langr – výše příspěvku od MKČR bude známá až  v měsíci dubnu 2019, není možné kalkulovat 

spoléhat na navýšení. 

Po diskusi navrhla Ing.Červinka následující usnesení: 

Usnesení 

DR bere na vědomí návrh rozpočtu po na rok 2019 a doporučuje RM zařadit do návrhu rozpočtu SML 
na rok 2019 provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 115 455 711 Kč a na odpisy 3 241 560 a účelová 
dotace na MAK 156 000 Kč, celkem 118 853 271 Kč. 

 
Ing.Ondřej Červinka dal hlasovat o navrženém usnesení.  
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -  0. Návrh byl jednomyslně přijat.  

Návrh byl přijat. 

Různé:  

1) Oznámení o obnovení premiéry „Sugar“ a uvedení nové premiéry opery „ Popelka“ 

 

2) Rekonstrukce topení + vzduchotechniky v Šaldově divadle. Byl upraven dramaturgický plán 

s tím, že některé změny jsou již nevratné. Ing. Jarmila Levko doufá, že záměr bude schválen, 

po té by bylo teprve vypsáno výběrové řízení.  

 



3) Bylo posunuto předplatné – viz. zmíněná rekonstrukce. Nyní už se dodělává poslední 

korektura a úprava. Pan Kabeš aktualizuje na internetu, do kdy bude předplatné zcela 

hotové.  

 

4) Poděkování Jarmily Levko panu náměstkovi Langrovi a celé radě za období před volbami.  

 

Termín dalšího zasedání: úterý 11.12.2018 od 15 hodin. 

Zapsala: Zuzana Hasilová 


