ZÁPIS
z prvního zasedání DOZORČÍ RADY FILHARMONIE BRNO ve volebním období 2014 – 2018
konaného dne 30. listopadu 2015 v salónku ředitele FB (Komenského nám. 8, 602 00 Brno, 1. patro)
Přítomni:
za Dozorčí radu FB

za FB

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

PhDr. Marie Kučerová

Jakub Kořínek

Ing. Roman Fürle

Marie Škárková

Mgr. Blanka Prokšová

Mgr. Zuzana Vojtová
za MMB – kulturní komise
PhDr. Karla Hofmannová
Omluveni:
Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph. D.
Ing. Karel Rezler

Návrh programu:
1. Představení členů Dozorčí rady Filharmonie Brno
2. Seznámení s aktuálním stavem aktivit Filharmonie Brno
3. Koncertní sezóna 2015/2016
4. Rozpočet roku 2015 a výhled na rok 2016
5. Zhodnocení festivalu Moravský podzim 2015
6. Restaurace v prostorách Besedního domu – záměr pronájmu
7. Janáčkovo kulturní centrum – aktuální informace
8. Různé
Zasedání zahájila ředitelka FB Marie Kučerová, která představila všechny členy Dozorčí rady (dále jen
DR) a další členy zasedání (bod č. 1 v programu)
1. téma - mimo stanovený program: otázky nad funkčností a pravomocemi DR.
Pan předseda Medek vznesl námitky k pravomocem a účinnosti DR. Bylo vysvětleno paní
Hofmannovou – hlavní smysl DR:
-

další orgán pro kontrolu FB.

-

na názor DR může být přihlíženo při rozhodování MMB.

-

více podmětů pro FB „zvenčí“ (dodala přínos paní Kučerová)

Pan předseda Medek požádal o vysvětlení, jaké všechny dozorčí a poradní orgány FB má:
-

Umělecká rada, Dramaturgická rada, Umělecká rada MHFB, Unie orchestrálních hráčů

DR požaduje zápisy ze zasedání jednotlivých orgánů (vyjma Unie) k nahlédnutí na požádání.
DR by se měla scházet častěji než 2 x za rok, aby její funkčnost byla dostačující.
Bod č. 2Seznámení s aktuálním stavem aktivit Filharmonie Brno (spojeno s bodem č. 3 Koncertní
sezóna 2015/2016)
Paní Kučerová ve stručnosti uvedla aktivity FB v současnosti (60. sezóna) a jejich problematiku:
-

13 abonentních řad
Kantiléna
Akademie orchestrálních hráčů
Festivaly – MHFB (ENH, VFDH, MP), MHF Špilberk, Mozartovy děti
zájezdy – tuzemsko, zahraničí
výchovné koncerty a další vzdělávací programy
správa Besedního domu (vč. pronájmů)

Bod č. 4Rozpočet roku 2015 a výhled na rok 2016
Každý z přítomných členů obdržel písemně zpracovaný:
-

Plnění finančního plánu k 30. 9. 2015
Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2016

Následovala diskuze nad dokumenty. Největší problematikou zůstávají platové podmínky
orchestrálních hráčů.
Bod č. 5Zhodnocení festivalu Moravský podzim 2015
Po shrnutí průběhu festivalu MP se otevřela diskuze k financování projektu.
Bod č. 6Restaurace v prostorách Besedního domu – záměr pronájmu
Vedení FB uvedlo aktuální stav a situaci jak v samotné restauraci, tak i k záměrům do budoucnosti.
Vedení také představilo nového zájemce - Nedaleko Gastro Group s.r.o., (majitele restaurace
Forhaus).
DR byla požádána o vyjádření/doporučení k novému zájemci pro Radu města Brna, která zasedá
1.12.2015.
DR (počtem všech přítomných hlasů) dalo doporučení pro nového zájemce, ale upozorňuje na
nedostatky v kritériích výběrového řízení, doporučuje klást důraz na předchozí zkušenosti zájemce a
koordinaci spolupráce s FB.
Bod č. 7Janáčkovo kulturní centrum – aktuální informace
Paní Kučerová nastínila aktuální stav JKC:
-

15.12. bude na zasedání RMB schvalován plán
požadavky 1250 míst, 1,3 miliardy rozpočet, místo: Veselá/Besední

Předseda DR dal několik doporučení:
-

šetřit na financování provozu
nezahrnovat nahrávací studio do projektu – dodělat samostatně

Bod č. 8Různé
Paní Kučerová informovala o problematice sezóny 2016/2017, kdy FB nedostane dostatek termínů
pro svoje abonentní koncert v Janáčkově divadle (rekonstrukce). Nutně tedy bude muset snížit počet
koncertů a změnit lokace. Dojde tak k poklesu pravidelných abonentů, což může mít trvalé následky.

Termín další schůze byl stanoven na polovinu března 2016.
FB na další zasedání dodá Závěrečnou zprávu o činnosti FB.
DR by měla do konce roku 2016 dodat FB podklady pro výplatu odměny za působení v DR.

Sestavil: Ing. Roman Fürle

Ověřil: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

