
ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY  

KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O. 
 

 

Datum: 8. 10. 2019 
 

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

Přítomni: Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, Petra Břeňová, Bc. Michael Dufek 

– ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec, p. o. 

Omluveni: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Robert Prade – místopředseda dozorčí rady, 

Zapisovatel: Bc. Marie Matějíčková 
 
 

Zahájeno v 10.00 hodin. 
 
 

PROGRAM: 

1. Zahájení jednání  

2. Provozní záležitosti organizace (návrh rozpočtu na roku 2020, aktuální informace: 

Liebiegův palác, Taxík Maxík aj.) 

3. Vyhodnocení krátkodobých vizí Strategické politiky organizace a příprava 

aktualizace Strategické politiky organizace 

4. 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. 14/2019 

 

Volba druhého ověřovatele zápisu 

Usnesení DRK č. 15/2019 
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Petra Břeňová, která tuto funkci přijala. 
Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu. 

Hlasování: 2 – 0 – 0 

 

Rozpočet 2020 
Usnesení DRK č. 16/2019 
Dozorčí rada schválila rozpočet předložený rozpočet organizace, který byl sestaven jako 

nevyrovnaný. Odůvodnění tohoto kroku bylo uvedeno v komentáři k rozpočtu.  

 

 



  Provozní záležitosti 

 

Prázdninové akce  

- Příměstský tábor Prázdniny ve městě – pokles cca 40% v počtu přihlášených dětí 

přesto, že je KSK jediným poskytovatelem aktivit pro děti 6 – 15 let.  

- 10. výročí Dobrovolnického centra Amikus – koncert skuiny Jelen – akce se 

zúčastnilo cca 3.000 návštěvníků. 

 

Taxík Maxík  

- oprava nástupního schůdku  

- prověřování Policií ČR – odcizená peněženka, paní podala trestní oznámení, byli 

nuceni prověřit a požádali o podání vysvětlení KSK i řidiče.  

- KSK pracuje na úpravě ceny za přepravu, bude předkládat zřizovateli cenu 50 Kč za 

oprávněnou osobu a 30 Kč za doprovod. 

 

Seniorská ombusmanka  

- dozorčí rada obdržela statistiku k této službě 

 

Vize Kontaktu  

- nutnost řešení stávajícího nájemního vztahu, který chrání organizaci do konce roku 

2019, v současné době probíhá jednání o možném dodatku k nájemní smlouvě.  

- Liebiegův palác – vydané stavební povolení  

- směrem k požadavkům na předložení projektu byla zpracována nová organizační 

struktura pro Galerii včetně návrhu rozpočtu  

- aktualizace vize – rozšíření služeb ve stávajících prostorách (pouze úprava 

krátkodobých vizí), ty dlouhodobé se odkládají až do nových prostor 
  

 

V Liberci dne 8. října 2019 
 

Zapsala: Mgr. Marie Matějíčková 
 
Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise 

 

Ověřila: Petra Břeňová  
 
 
 
 
 


