
ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY  

KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O. 
 

 

Datum: 28. 5. 2019 
 

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

Přítomni: Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, Robert Prade – místopředseda 

dozorčí rady, Petra Břeňová, Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska Kontakt 

Liberec, p. o. 

Omluveni: PhDr. Mgr. Ivan Langr 
Zapisovatel: Bc. Marie Matějíčková 
 
 

Zahájeno v 09.00 hodin. 
 
 

PROGRAM: 

1. Zahájení jednání 

2. Provozní záležitosti (aktuální informace – Liebiegův palác, Taxík Maxík, 

Seniorský ombudsman, prázdninové akce, aj.) 

3.  Různé  

 

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU: 

• Zahájení jednání 
 

Předsedkyně dozorčí rady Martina Teplá zahájila jednání dozorčí rady Komunitního 

střediska KONTAKT Liberec, p. o. a přivítala přítomné členy. 
 

Schválení programu jednání 

Usnesení DRK č. 11/2019 

 

Volba druhého ověřovatele zápisu 

Usnesení DRK č. 12/2019 
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Petra Břeňová, která tuto funkci přijala. 

Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

 

 

  Provozní záležitosti 

 

Dozorčí rada obdržela informaci o aktuální situaci ohledně provozované služby Taxík 

Maxík. Aktuální řešení zástupů za dovolené a dlouhodobá pracovní neschopnost 

jednoho z řidičů.  

 

Ředitel KSK informoval o skutečnosti, že organizace nepřistoupila ke sdílenému 



pověřenci GDPR. Pro rok 2019 zůstává u stejného za sníženou sazbu, srovnatelnou 

sdílenému pověřenci města.  

 

Projekt Férové školy bude pokračovat v jiném formátu. Nově bude upuštěno od besed 

a budou pokračovat pouze prázdninové aktivity a doučování.   

 

KSK nově provozuje službu Seniorský ombudsman, která by měla fungovat podobně 

jako dřívější SIC. Bude se jednat o předem objednanou službu, která nenahrazuje 

sociální poradenství.  

 

KSK řeší možnost uspořádat v prostorách Liebiegova paláce Den otevřených dveří, 

vše záleží na pobytu organizace Tulipán. 

 

Organizace připravuje oslavy 10. výročí Dobrovolnického centra Amikus. Jako možná 

varianta je upořádat koncert skupiny Jelen, 29. 8. 2019 na náměstí před libereckou 

radnicí společně s doprovodným programem.  

 

Organizace již pravidelně pořádá Letní festival cizinců a národnostních menšin 

s názvem „Liberec – jedno město pro všechny“, ten se uskuteční 30. 8. 2019 od 14.00 

hodin před libereckou radnicí. 

 

Výstava „Tady jsem doma“ bude vystavena v Domě národnostních menšin v Praze.  

 
  

 

V Liberci dne 28. května 2019 
 

Zapsala: Bc. Marie Matějíčková 
 

Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise 
 

Ověřila: Petra Břeňová  
 
 
 
 


