
Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu
za 2. čtvrtletí 2017

Zprávu sestavil a předkládá Mgr. Ing. Filip Hejl, předseda Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 
v souladu se zákonem č.484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v platném znění a Statutem  Rady 
Českého rozhlasu.

Dozorčí komise Rady ČRo se v 2. čtvrtletí roku 2017 v souladu se svým jednacím řádem 
a s potřebami Rady ČRo sešla na 3 řádných zasedáních a v jednom případě rozhodovala způsobem 
per rollam.

Dne 19.4.2017 (Zápis  4/2017)  Na tomto  zasedání se  dozorčí  komise  zabývala  výdaji  ČRo na
marketingové  a  konzultační,  právní,  IT  a  obdobné  služby  v  konkrétních  případech  a  otázkou
konzultantů poskytujících jiné služby než výše uvedené služby
Dozorčí komise projednala a doporučila Radě ČRo schválit nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava)
a PANIMA, spol.s.r.o.,  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Martinem Wunschem a nájemní
smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a MAKAI atelier s.r.o. Dozorčí komise dále projednala a doporučila
Radě ke schválení smlouvu o zřízení služebností mezi ČRo a Správou národního parku Šumava na
dobu neurčitou týkající se nemovitosti známé jako chata na Špičáku.

Dne 23.5.2017 (Zápis 5/2017) Dozorčí komise projednala na žádost Rady ČRo stanovisko ČRo ke
způsobu prodeje zámku Přerov nad Labem. Dozorčí komise dále  projednala smlouvu o prodeji
chaty na Špičáku a související zástavní smlouvu, přičemž si v této věci vyžádala od ČRo doplnění
dokumentace.  Dozorčí  komise  vzala  na  vědomí  informace  z  tisku  ohledně  akce  Půlstoletí
s Cimrmanem. Rovněž byla Dozorčí komise vedením ČRo informována o stavu výběrového řízení
na právní služby včetně právních služeb pro Radu ČRo.
Dozorčí komise projednala a doporučila Radě ČRo schválit  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava)
a Kateřinou Vidomskou.

Dne 20.6.2017 (Zápis 6/2017) Dozorčí komise se na tomto zasedání především zabývala otázkou
smlouvy  o  prodeji  chaty  na  Špičáku  a  související  zástavní  smlouvy.  Dozorčí  komise  shledala
podklady dodané ČRo, a to i po požadovaném doplnění nedostatečnými pro doporučení Radě ČRo
ke  schválení.  Z  toho  důvodu  přistoupila  Dozorčí  komise  k  dalšímu  požadavku  na  doplnění
s podrobnější  specifikací.  Verdikt  o  uvedené   smlouvě  byl  odložen  s  tím,  že  bude  přijat  bez
zbytečného odkladu způsobem per rollam.
Dozorčí  komise  dále  projednala  a  doporučila  Radě  ČRo  schválit  nájemní  smlouvu  mezi  ČRo
a MUDr. Ondřejem Šedou, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi ČRo (Plzeň) a Cherub Inn s.r.o.
a dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Petrem Ševčíkem.

Dne 27.6.2017 Dozorčí komise poté co obdržela od ČRo další materiály v souvislosti se smlouvou
o prodeji  chaty na  Špičáku  a  související  zástavní  smlouvě  a  poté,  co  si  rovněž  obstarala  část
dokumentace z katastru nemovitostí sama, způsobem per rollam přijala usnesení kterým doporučila
Radě ČRo ke schválení smlouvu o prodeji nemovitých věcí nacházejících se na listu vlastnictví 486
v katastrálním území Špičák a související zástavní smlouvu.

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně dalších projednávaných bodů, jsou dokumentovány
ve výše uvedených zápisech z jednání Dozorčí komise Rady ČRo, které jsou uloženy v sekretariátu
Rady ČRo. 


