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ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY  
KOMUNITNÍHO ST ŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O. 

 
 

Datum: 12. 4. 2016 
 

Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 
 

Přítomni: Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.,  
Pavla Haidlová, Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p.o. 
Omluveni: 0 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora, Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru 
školství a sociálních věcí, Ing. Jiří Horák – vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
Zapisovatel:  Bc. Marie Matějíčková 
 
Zahájeno v 15.00 hodin. 
 
PROGRAM:   

1. Zahájení jednání  
2. Seznámení se strategickou politikou zřizovatele 
3. Výroční zpráva organizace  
4. Různé 
 

K JEDNOTLIVÝM BOD ŮM PROGRAMU:  

1. Zahájení jednání  
Předsedkyně dozorčí rady Martina Teplá zahájila jednání dozorčí rady Komunitního 
střediska KONTAKT Liberec, p. o. a přivítala všechny členy dozorčí rady. 
 
Schválení programu jednání Dozorčí rady 
Usnesení DRK č. 9/2016 
Dozorčí rada schválila program jednání. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

 
Volba druhého ověřovatele zápisu 
Usnesení DRK č. 10/2016 
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Pavla Haidlová, která tuto funkci přijala. 
Dozorčí rada schválila Pavlu Haidlovou, ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: 2 – 0 – 1 
 
 

2. Seznámení se strategickou politikou zřizovatele 
Ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. seznámil členy dozorčí rady se 
skutečností, že jednal s majitelem objektu, kde organizace sídlí o možných podmínkách 
prodloužení nájemní smlouvy.  
Dozorčí rada obdržela projektový záměr „Centrum aktivního života – zázemí pro 
komunitní činnost“ o budoucím využití Liebiegova paláce. Materiál zpracoval odbor 
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strategického rozvoje a dotací, jehož zástupce podal k připravovanému projektovému 
záměru bližší informace.   
Jak vyplynulo z informací od zástupců města a předloženého projektového záměru, 
možný termín stěhování do nových prostor Liebiegova paláce je až během roku 2020.  
Dle sdělení zástupce zřizovatele zůstane Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. 
do roku 2020 ve stávajících prostorách a na základě této skutečnosti je třeba připravit 
střednědobou strategii, která bude reflektovat stávající podmínky a dlouhodobou strategii, 
která se bude orientovat na budoucí působení v Liebiegově paláci. Doporučuje přijmout 
možné druhy sociálních služeb a zahájit přípravu na přesunutí do nových prostorů.  
Návrh strategické politiky zřizovatele bude řešit předsedkyně dozorčí rady s ředitelem 
KSK do konce měsíce dubna. Zpracovaný návrh materiálu obdrží ostatní členové dozorčí 
rady do 30. 4. 2016, s tím, že do 15. 5. 2016 mají prostor pro připomínkování materiálu. 
Materiál bude schválen na květnovém zasedání dozorčí rady. 
 
 

3. Výroční zpráva organizace  
Všichni členové dozorčí rady obdrželi před jednání dozorčí rady elektronickou cestou 
finální verzi výroční zprávy organizace, aby se mohli k jejímu obsahu vyjádřit.  
Nikdo z členů dozorčí rady nevznesl k obsahu a formě výroční zprávy organizace žádné 
připomínky.  
 
Usnesení DRK č. 11/2016 
Dozorčí rada vzala na vědomí a doporučuje zřizovateli ke schválení Výroční zprávu  
a rozbor hospodaření činnosti organizace za rok 2015. 
 

4. Různé 
V rámci diskuze bylo představeno shrnutí terénní práce za měsíce leden – březen 2016, 
vývoj v počtu klientů organizace za rok 2009 – 2015. Pan náměstek byl informován  
o spuštění nového dobrovolnického programu – „Dítě a kniha“. 
 
V Liberci dne 12. dubna 2016 
 
Zapsala: Bc. Marie Matějíčková 
 
Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise 
Ověřila: Pavla Haidlová 
 
 
 

 


