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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 
 

ústavu Kreativní Praha, z. ú. (dále jen „Ústav“), které bylo zahájeno dne 30. 9. 2020 v 15:05 
hod. v návaznosti na 2. zasedání správní rady Ústavu online prostřednictvím programu 
jitsi.org. 
 

I. 
Zahájení zasedání dozorčí rady,  

přítomné osoby 
 
Předsedkyně dozorčí rady Bc. Aneta Heidlová zahájila zasedání dozorčí rady, přičemž 
konstatovala, že se zasedání účastní 3 členky dozorčí rady, a tím je dozorčí rada v souladu 
s čl. 11 bod 9 zakládací listiny Ústavu usnášeníschopná. Pan JUDr. Jiří Pospíšil je z jednání 
dozorčí rady omluven z důvodu nemoci.  
 
Bc. Aneta Heidlová konstatovala, že se zasedání dozorčí rady účastní také ředitel Kreativní 
Prahy, z. ú. Ing. Petr Peřinka, MgA. Andrea Bártová za IPR Praha a Marie Zichová za 
Pražské kreativní centrum. 
 

II. 
Program zasedání dozorčí rady 

 
Zasedání dále pokračovalo jednomyslným odsouhlasením programu tohoto zasedání.  
2. zasedání dozorčí rady navazovalo na 2. jednání správní rady, kdy členové dozorčí rady 
vyslechli obsah 2. zasedání správní rady. 
 
Program 2. zasedání dozorčí rady tak tvoří tyto body: 
 
1. Volba zapisovatele 
2. Diskuze a hlasování k projednaným bodům v rámci 2. zasedání správní rady 
3. Různé 
 

III. 
Přijatá usnesení 

 
Bc. Aneta Heidlová dále členy dozorčí rady vyzvala, aby bylo přistoupeno k rozhodování o 
jednotlivých bodech programu. 

 
1. Volba zapisovatele 
 
Předsedkyně dozorčí rady Aneta Heidlová navrhla, aby paní Marie Zichová pokračovala 
v zápisu i v rámci zasedání dozorčí rady, které navazovala na zasedání správní rady, kde 
byla paní Marie Zichová zvolena zapisovatelkou. 
 
O tomto návrhu bylo hlasováno následovně: 
 
Pro:  3 hlasů 
Proti:  0 hlasů 
Zdrželo se: 0 hlasů 
 
Marie Zichová byla pověřena vypracováním zápisu z 2. zasedání dozorčí rady.  
 
2. Diskuze a hlasování k projednaným bodům v rámci předcházejícího zasedání 
 správní rady 
 
MgA. Hana Třeštíková vznesla dotaz na harmonogram výběrového řízení na ředitele 
Kreativní Prahy, z. ú. Konstatovala, že je nutné formálně splnit všechny podmínky. 
 




