Návrh na usnesení z jednání představenstva APK
středa 26.8.2015, začátek 10:00

Přítomni:

Ondřej Šír, Michal Miškovský, Michal Špadrna, Martin Pošta, Přemysl Šoba, Zdeněk Čížek
od 11:00 dále přítomen Adam Švancar,

Hosté:

Jana Borde Kalinová

Omluveni:

Marian Plieštik

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

delegace členů APK do pracovních komisí
mandát ke schůzce s ministrem kultury ohledně problematiky LK (navrhuje Jarek Kocinec)
pravidla kontrolní komise
informace o stavu projednání smlouvy, platbách faktur a jejím podpisu, ke kterému by mělo dojít v
průběhu DigiTraining 2015
diskuze o možnosti setrvání člena představenstva, který se stal manažerem distribuční společnosti s
právem rozhodovat (návrh pro úplný odchod Adama Švancara z APK, který byl o situaci vyrozuměn)

Představenstvo přijalo následující usnesení:
1.1. souhlasí s nominací Lenky Slívové, dramaturga kina v Uherském Hradišti, do pracovní skupiny k
mediální výchově a pověřuje jí k jednání s tím, že o jednání v pracovní skupině k mediální výchově podá
představenstvu APK zprávu,
1.2. se zabývalo nominací Michala Miškovského, Pavla Tomeška a Zdeňka Čížka do pracovní skupiny při
Státním fondu kinematografie – koncepce rozvoje politiky fondu v oblasti modernizace kin a souhlasí
s nominací jmenovaných jako své zástupce za APK do pracovní koncepce rozvoje politiky fondu v oblasti
modernizace kin,
2. souhlasí s vyvoláním schůzky u ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a na schůzku nominuje Martina
Poštu, Jaroslava Kocince, Ondřeje Šíra. O výsledcích bude Martin Pošta informovat představenstvo APK, také
členy APK na nejbližším setkání kinařů,
3. souhlasí s předloženým návrhem Kontrolní komise APK a APKCS a nominuje Zdenku Sixtovou – Teplice,
Milana Kostelníka – Vsetín. Třetí osoba bude nominována podle návrhů z řad členů APK.
4. souhlasí s tím, že Smlouva o spolupráci mezi APK a Media Salles – DigiTraining 2015 bude po předložení
projednána ve finální verzi představenstvem a následně podepsána,
5.projednalo předložený návrh předsedy představenstva o setrvání Adama Švancara z pozice jednatele APK
Cinema Service s.r.o.

