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

 
 

Datum: 23. 3. 2017 
 

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 
Zapisovatel:  Bc. Marie Matějíčková 
 
 
Zahájeno v 14.00 hodin. 
 
 
PROGRAM:   

1. Zahájení jednání 

2. Provozní záležitosti (informace k rozpočtu na rok 2017, k přípravám výroční zprávy, 
k plánovaným organizačním změnám aj.) 

3. 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. 4/2017 
Dozorčí rada schválila program jednání. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

 
Volba druhého ověřovatele zápisu 
Usnesení DRK č. 5/2017 
Jako druhý ověřovatel zápisu byl navržen doc. David Václavík, Ph. D., který tuto funkci 
přijal. 
Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu. 
Hlasování: 2 – 0 – 1 
 

2. Provozní záležitosti 
Rozpočet organizace byl schválen. 
 
 
 
 



Taxík Maxík 
Organizace předložila do Rady města souhrnnou statistiku služby Taxík Maxík za rok 
2016, následně navrhla vedení města úpravu provozní doby nově od 13.00 do 17.00 
hodin. Dále bude Taxík Maxík dovybaven kamerou pro ochranu řidičů i klientů. 
 
Usnesení DRK č. 6/2017 
Dozorčí rada doporučuje úpravu provozní doby nově odpolední směnu od 13.00  
do 17.00 hodin.  
 
Informace o zpracování výroční zprávy organizace 
Dozorčí rada byla informována, že koncept výroční zprávy bude zpracován do konce 
března 2017. Na základě dohody předsedkyně dozorčí rady zpracuje souhrnnou zprávu  
o činnosti rady, která bude součástí výroční zprávy.  
 
Organizační změny 
Dozorčí rada obdržela informace o organizačních změnách, které se uskuteční  
od 1. 4. 2017. Nově bude zřízena pracovní pozice uklízeč a bude proto vypovězena 
dosavadní smlouva, kterou mělo Komunitní středisko Kontakt s organizací Komunitní 
práce. Dále bude vytvořena nová pozice Koordinátora pro dobrovolnictví, kdy dojde 
k rozšíření stávajícího polovičního úvazku na celý.  
 
 

3. Různé 
Ředitel organizace představil návrh společnosti DAS na právní zastoupení organizace. 
 
Dále představil novou službu pro seniory, kterou jsou pravidelné jednodenní výlety, 
jejichž zařazení reaguje na poptávku ze strany seniorů. 
 
Také informoval dozorčí radu o pokračování příprav na projektu Galerie a společném 
jednání s novým vedoucím odboru a projektovým manažerem 
 
V Liberci dne 23. března 2017 
 
 
 
Zapsala: Bc. Marie Matějíčková 
 
Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise 
Ověřil: doc. David Václavík, Ph. D. 

 


