ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY
KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O.
Datum: 19. 9. 2016
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 09.00 hodin.
PROGRAM:
1. Zahájení jednání
2. Zhodnocení I. pololetí roku 2016
3. Různé
K JEDNOTLIVÝM BODŮM 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. 16/2016
Dozorčí rada schválila program jednání.
Hlasování: 3 – 0 – 0
Volba druhého ověřovatele zápisu
Usnesení DRK č. 17/2016
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Pavla Haidlová, která tuto funkci přijala.
Dozorčí rada schválila ověřovatelem zápisu.
Hlasování: 2 – 0 – 1
2. Zhodnocení I. pololetí roku 2016
Ředitel KSK představil Dozorčí radě výsledky činností organizace za I. pololetí 2016.
Dozorčí rada obdržela materiály k sekci národnostní menšiny, cizinci a děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí
Dále byly představeny a zhodnoceny aktivizační činnosti pro aktivní seniory i pro seniory
žijící v domech s pečovatelskou službou.
V rámci hodnocení byla zveřejněna statistika podaných projektových žádostí, kdy bylo
přiděleno celkem 687.768,-Kč.
Hodnocen byl i projekt Taxík Maxík, ke kterému byla zpracována statistika využití
služby a její finanční náročnost pro rozpočet KSK.

3. Různé
Dozorčí rada byla seznámena s návrhem rozpočtu k projektu Taxík Maxík na rok 2017
a jeho případnými inovacemi.
Také byl předložen návrh rozpočtu organizace na rok 2017 a to ve dvou variantách.
Dozorčí rada obě varianty vzala na vědomí a doporučila k dalšímu projednávání,
předložení zřizovateli, variantu č. 2 návrhu rozpočtu.
Dozorčí rada byla seznámena s navrhovanou změnou v nové nájemní smlouvě, která by
měla být platná do 31. 12. 2019.
Členové dozorčí rady byli seznámeni s návrhem odboru na využití Liebiegova paláce,
stejně tak byli seznámeni s návrhem vize PhDr. Ivana Langra, náměstka primátora pro
školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu, směřujícím k registraci sociálních služeb.
Dozorčí rada dle zpracované strategie registraci sociálních služeb nepreferuje a ve věci
návrhu pana náměstka Langra přijala následující usnesení:
Usnesení DRK č. 18/2016
Dozorčí rada trvá na svém doporučení ve zpracované Strategii zřizovatele Komunitního
střediska KONTAKT, příspěvková organizace, tedy, aby KONTAKT šel přirozeným
rozvojem služeb, tzn. uspokojení poptávky po rozšíření nabídky stávajících služeb a to v
oblasti dobrovolnictví a aktivizační služeb pro seniory, nikoli cestou registrace sociálních
služeb.
Dozorčí rada byla pozvána na Slavnostní zahájení měsíce seniorů, které se uskuteční
v sobotu 1. října 2016 od 17.00 hodin v Divadle F. X. Šaldy.
V Liberci dne 19. září 2016
Zapsala: Bc. Marie Matějíčková
Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise
Ověřila: Pavla Haidlová

