ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY
KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O.
Datum: 17. 2. 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:
Hosté:
Zapisovatel: Bc. Marie Matějíčková
Zahájeno v 10.00 hodin.
PROGRAM:
1. Zahájení jednání
2. Seznámení se s materiálem Vnitřní zadlužení organizace
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. Ta obdržela
materiály, které obsahovaly Časový plán Zastupitelstva a Rady města a materiál Vnitřní
zadlužení organizace, který zpracovalo Komunitní středisko Kontakt jako podklad
k plánované strategii vnitřního zadlužení organizace.
Schválení programu jednání Dozorčí rady
Usnesení DRK č. 4/2016
Dozorčí rada schválila program jednání.
Hlasování: 3 – 0 – 0
Volba druhého ověřovatele zápisu
Usnesení DRK č. 5/2016
Jako druhý ověřovatel zápisu byl navržen doc. David Václavík, Ph.D., který tuto funkci
přijal.
Dozorčí rada schválila doc. Davida Václacíka, Ph.D. ověřovatelem zápisu.
Hlasování: 2 – 0 – 1
2. Seznámení se s materiálem Vnitřní zadlužení organizace
Ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o., podrobně představil všem
přítomným materiál k Vnitřnímu zadlužení organizace. Ten obsahoval soupis movitého
majetku organizace. Nemovitým majetkem organizace nedisponuje, protože funguje
v pronajatých prostorách v Palachově ulici na základě smlouvy se společností Sedrus,
s. r. o. platné do 9/2017.

Dále Bc. Michael Dufek seznámil dozorčí radu s největšími problémy, se kterými
se organizace potýká ve finanční oblasti. Na základě snižování provozního příspěvku
organizace nedochází k pravidelné a systematické obnově IT techniky ani automobilu,
kterým organizace disponuje. Tisk a kopírování je řešeno na základě smlouvy
se společností Kasro, s. r. o., stejně tak IT technika je řešena na základě smlouvy
se společností Liberecká IS, a.s.
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o., nemá vyřešenou novou podobu webových
stránek, které jsou v původním stavu od roku 2007, a doposud nebyla provedena jejich
přeměna, která by vyhovovala množství dat a novým potřebám v oblasti propagace.
Stejně tak nemá finanční prostředky na propagaci a rozvoj.
Žádost zřizovatele o definování role KSK a jeho případného rozvoje
Usnesení DRK č. 6/2016
Dozorčí rada žádá Statutární město Liberec, jakožto zřizovatele Komunitního střediska
KONTAKT, p. o., o sdělení, jaké má vize s touto organizací, aby mohla být relevantně
zpracována strategie rozvoje organizace.
a) zrušení organizace
b) stávající prostory – stávající služby
c) přesun do jiných prostor – rozvoj služeb (registrace sociálních služeb)
Dozorčí rada ve spolupráci s ředitelem organizace připraví do Rady města materiál
o vnitřním zadlužení organizace, který bude odhlasován členy dozorčí rady odhlasován
per rollam.

3. Různé
V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy z oblasti hospodaření KSK Liberec, ceny
za kopírování, využití stávajících prostor, úklid prostor, apod.
V Liberci dne 17. února 2016
Zapsala: Bc. Marie Matějíčková
Ověřila: Bc. Martina Teplá v.r. – předsedkyně komise
Ověřil: doc. David Václavík, Ph.D. v.r.

