ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY
KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O.
Datum: 20. 2. 2018
Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01
Přítomni: Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.,
Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p.o., Pavla Haidlová
Omluveni:
Zapisovatel: Bc. Marie Matějíčková

Zahájeno v 09.00 hodin.

PROGRAM:
1. Zahájení jednání
2. Provozní záležitosti (rozpočet na rok 2018, informace k výroční zprávě za rok 2017,
Taxík Maxík aj.)
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 přítomné a popřála mnoho úspěchů
v novém roce.
Schválení programu jednání Dozorčí rady
Usnesení DRK č. 1/2018
Dozorčí rada schválila program jednání.
Hlasování: 2 – 0 – 0
Volba druhého ověřovatele zápisu
Usnesení DRK č. 2/2018
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Pavla Haidlová, která tuto funkci přijala.
Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu.
Hlasování: 2 – 0 – 0
2. Provozní záležitosti
Taxík Maxík
Automobil má technické problémy, opakovaně musí jezdit na servis. Celkem má již
najeto 45000 km. Tým řidičů se stabilizoval a v současné době je i na DPP zajištěn
případný zástup.

Organizační změny
Od 2. 1. 2018 je zavedena pro část zaměstnanců klouzavá pracovní doba, část
zaměstnanců má stále pevnou pracovní dobu vzhledem povaze vykonávané činnosti.
Zaměstnancům bylo dále zřízeno zdravotní (3dny za kalendářní rok) a sociální volno
(1den za půl roku).
Od dubna 2018 dojde ke změně na pozici Specialista Centrálního klubu seniorů.
Rozpočet organizace
Rozpočet organizace na rok 2018 byl schválen.
Výroční zprávu organizace dle pokynů zřizovatele je třeba zpracovat do 26. 3. 2018.
Dozorčí rada bude znění Výroční zprávy schvalovat per rollam.
Zprávy z organizace
Organizace pracuje na přípravě podkladů ke zpracování analýzy v rámci GDPR
s termínem odevzdání 28. 2. 2018.
Z důvodu chřipkové epidemie bylo přesunuto mnoho akcí pro seniory na základě
doporučení Krajské hygienické stanice.
KSK zpoplatnilo pravidelné cvičení pro seniory – v prodeji jsou permanentky na 10
vstupů za celkovou částku 200,- Kč.
KSK plánuje opět připravit Tábor pro seniory, ten by se měl uskutečnit začátkem
července v Harrachově. Plánovaná cena pro seniory je 4.500,- Kč
KSK plánuje uspořádat 20. – 21. 6. ve spolupráci s Hestií Konferenci o dobrovolnictví.
Schválení upraveného plánu jednání na I. pololetí roku 2018
Usnesení DRK č. 3/2018
Dozorčí rada schválila upravený plán jednání na celý rok 2018. Příští zasedání
20. 2. 2018 od 9.00 hodin
10. 4. 2018 od 9.00 hodin
29. 5. 2018 od 9.00 hodin
25. 9. 2018 od 9.00 hodin
27. 11. 2018 od 9.00 hodin
3. Různé
Ředitel organizace informoval dozorčí radu o stavu projektu Liebiegova paláce a sdělil,
že bylo zažádáno o změnu textu zřizovací listiny organizace.
V Liberci dne 20. února 2018

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

