Vážení členové DILIA,
dovolujeme si vás pozvat na

VALNOU HROMADU ČLENŮ
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, z.s.

která se koná ve středu 24. 4. 2019 ve 14,00 hodin (prezentace od 13,30 hodin)
v sále barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě
(vstup z ulice Jilská 5, Praha 1)
Pozor, změ
na m

ísta konání!

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání valné hromady
Volba mandátové komise
Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů
Schválení programu zasedání valné hromady
Zpráva předsedy Dozorčí rady DILIA za období
od poslední valné hromady
Zpráva ředitele DILIA o činnosti a hospodaření
DILIA za rok 2018

7.

Projednání a schválení rozúčtování odměn
z kolektivní správy za rok 2018
8. Projednání a schválení výroční zprávy DILIA za rok 2018
9. Návrh novely Rozúčtovacího řádu DILIA
10. Projednání a schválení rozpočtu DILIA na rok 2019
11. Různé + diskuse
12. Závěr

Materiály, které obdržíte při prezentaci v den konání valné hromady:
––
––
––
––
––
––
––

Zpráva Dozorčí rady DILIA za období od poslední valné hromady
Zpráva ředitele DILIA o činnosti a hospodaření za rok 2018 včetně příloh
Zpráva nezávislého auditora
Návrh rozúčtování kolektivní správy za rok 2018
Návrh výroční zprávy DILIA za rok 2018
Návrh novely Rozúčtovacího řádu DILIA
Návrh rozpočtu DILIA na rok 2019

Nejdůležitější z výše uvedených materiálů budou postupně od 1. 4. 2019 k dispozici na webových stránkách DILIA
na adrese www.dilia.cz v sekci O NÁS a podrubrice INFORMACE PRO ČLENY.
Případnou omluvu z účasti zasílejte na e-mailovou adresu:
kraupnerova@dilia.cz nebo telefonicky na čísle 266 199 813.

VADIM PETROV

předseda dozorčí rady

prof. JUDr

JIŘÍ SRSTKA

ředitel

V Praze dne 20. března 2019
Vážení členové DILIA, milé autorky a autoři,
další rok je za námi a opět nás čeká valná hromada. Spolu s tímto dopisem vám na ni posíláme
pozvánku s programem. Valná hromada proběhne ve středu 24. dubna 2019 od 14 hodin, tentokrát
ve zrenovovaném barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě. Můžete se tedy
těšit na krásné klimatizované prostory.
POZOR, VSTUP JE Z ULICE JILSKÁ 5 NA PRAZE 1 – VIZ MAPKA NÍŽE.
Rádi bychom vám připomněli, že základní povinností členů je účast na valné hromadě, která jako nejvyšší
orgán DILIA rozhoduje o zásadách činnosti spolku. A protože v nových stanovách je zavedeno minimální
kvórum, tak při nedostatečné účasti členů nebude valná hromada usnášeníschopná a tudíž nebude
moci odsouhlasit základní navrhované dokumenty. Tak například by DILIA nemohla rozúčtovat odměny
autorům v rámci kolektivní správy a další. Bylo by proto nutné vás, v náhradním termínu, svolat znovu.
Doufáme proto ve vaši hojnou účast a slibujeme, že je vše připravené tak, aby jednání proběhlo rychle
a konstruktivně.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat paní Evu Kraupnerovou
(e-mail: kraupnerova@dilia.cz nebo mobil: 603 561 671).
Těšíme se na vás!

VADIM PETROV

předseda dozorčí rady

Jilsk
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prof. JUDr

JIŘÍ SRSTKA

ředitel

