
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČNÍ RADY DDM VĚTRNÍK, LIBEREC, 

P. O. KONANÉHO DNE 16. 12. 2021 
 
Místo setkání:  DDM Větrník, Riegrova 16, Liberec 
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. Uzavírání účetnictví za kalendářní rok 2021 
2. Epidemiologická opatření v chodu organizace 
3. Prostory pro činnost DDM 
4. Naplánování dalšího termínu setkání 

 
Bod č. 1 
Organizace dočerpává provozní a mzdové finanční prostředky pro kalendářní rok 2021.  
Reviduje naplánované opravy a investice a neplánovaně vzniklé náklady. V současné chvíli se 
nepředpokládají větší odchylky od předpokládaného čerpání provozního rozpočtu. 
Rovněž se uzavírají finanční dotace z dotačních programů Libereckého kraje, MŠMT a 
ministerstva kultury. 
 
Bod č. 2 
Na základě platných nařízení ministerstva zdravotnictví jsou klienti v současné chvíli povinni 
při vstupu na zájmový útvar předkládat podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti 
zákonným zástupcem či klientem samotným v případě jeho plnoletosti.  
V průběhu podzimního období byla pozitivita klientů zcela výjimečnou záležitostí bez větších 
dopadů pro organizaci (bez obsáhlejších karantén pro účastníky a nulové pozitivity 
zaměstnanců).  
Z důvodu platných epidemiologických opatření, ale i vzhledem k aktuální epidemiologické 
situaci byla zrušena adventní akce pro veřejnost.  
 
Bod č. 3 
V rámci setkání bylo diskutováno o nedostačujících prostorech DDM pro své činnosti. Jedná se 
o dlouhodobý problém, který musí být řešen nájmy za tržní ceny. Určitou vyhlídkou pro 
organizaci je záměr zřizovatele s areálem LVT, kde část nově vzniklých prostor by byla určena 
pro volnočasové aktivity. V současné chvíli se česká na znění dotační výzvy, ze které by byl 
záměr potencionálně financován. 
 
Bod č. 4 
Další setkání dozorčí rady je naplánováno na 27. 1. 2022 v 8 hodin v DDM Větrník v Liberci. 



 
Ukončeno v 9:30 
 
V Liberci dne 12. 1. 2022  
 
Zapsala: Mgr. Marta Kultová 
Ověřil/a:  


