
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČNÍ RADY DDM VĚTRNÍK, LIBEREC, 

P. O. KONANÉHO DNE 23. 9. 2021 
 
Místo setkání: DDM Větrník, Liberec, p. o., Riegrova 16 
Přítomni: 

 Dozorčí rada: Mgr. Rosenbergová Věra – předsedkyně 
Mgr. Balašová Renáta 
Ing. Novák Jiří 

 DDM Větrník:  Mgr. Marta Kultová 
Zapisovatel:   Mgr. Marta Kultová 
 
Zahájeno v 8:00 
 
PROGRAM 

1. Letní táborová činnost 
2. Zahájení školního roku – pravidelná a nepravidelná činnost 
3. Provozní informace 
4. Naplánování dalšího termínu setkání 

 
Bod č. 1 
V rámci prázdninové činnosti proběhlo cca 55 táborů s cca 1000 klienty. Obsazenost 
z celkového počtu volných míst byla vyšší než cca 95%. Tábory proběhly bez vážnějších úrazů 
a bez covidové nákazy. Cca 1/3 klientů využila testování na místě samotesty. 
 
Bod č. 2 
Ve školním roce 2021/2022 poběží pravidelná činnost od 13. 9. 2021 do 31. 5. 2022. Klientům 
bylo nabídnuto cca 150 kroužků. K datu schůzky Dozorčí rady se obsadilo cca 1300 míst. 
Oproti loňskému roku došlo k mírnému poklesu počtu nabízených kroužků z důvodu 
nedostatků externích lektorů. V zájmových útvarech nad 20 klientů je požadováno čestné 
„covidové“ prohlášení.  
V průběhu podzimu bude veřejnosti nabídnuto několik akcí (Ťapka – turistická akce, rukodělné 
kurzy, taneční workshop, vánoční dílny). Základní školy mají velký zájem o programy primární 
prevence, kapacita je v této chvíli již do konce školního roku zaplněna. Díky dotační podpoře 
KÚLK z programu „Volnočasové aktivity“ a „Podpora integrace národnostních menšin a 
cizinců“ probíhají v DDM aktivity nad rámec běžných činností. 
 
Bod č. 3 
V rámci provozu proběhla největší plánovaná oprava – výměna oken. Rovněž byla dokončena 
realizace venkovní třídy. U dalších oprav jsou řešeny dlouhé čekací lhůty či vícenáklady. 
Financování venkovního zázemí DDM posílila dotace z KÚLK z dotačního fondu na podporu 
ekologické výchovy a osvěty. 
 
Bod č. 4 
Další setkání dozorčí rady bylo naplánováno na 21. 10. v 8 hodin v DDM Větrník. 
 



Ukončeno v 9:00 
V Liberci dne 23. 9. 2021  
 
Zapsala: Mgr. Marta Kultová 
Ověřil/a:  


