ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY
KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O.
Datum: 10. 4. 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,
Ing. Lucie Hajská, Ing. arch. Jan Lajksner
Omluveni:
Zapisovatel:Bc.Marie Matějíčková

Zahájeno v 09.00 hodin.

PROGRAM:
•

Zahájení jednání

•

Nové informace o připravovaném projektu rekonstrukce Liebiegova paláce.

•

Provozní záležitosti (rozpočet na rok 2018, informace k výroční zprávě za rok 2017,

Taxík Maxík, GDPR aj.)
•

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 a pozvané hosty.
Schválení programu jednání Dozorčí rady
Usnesení DRK č. 5/2018
Dozorčí rada schválila program jednání.
Hlasování: 2 – 0 – 0
Volba druhého ověřovatele zápisu
Usnesení DRK č. 6/2018
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Pavla Haidlová, která tuto funkci přijala.
Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu.
Hlasování: 2 – 0 – 0

•

Nové informace o připravovaném projektu rekonstrukce Liebiegova paláce
Projekt připravuje firma Masák a partner, která má zkušenosti s rekonstrukcí památek
podobného charakteru.
Poškození památky je většího rozsahu, než bylo předpokládáno. Byla provedena sondáž a
na základě ní byl zjištěný aktuální stav budovy.

V rámci připravovaného projektu se v první řadě řeší stav budovy, následuje vybavení
budovy a jako poslední se řeší stav zahrady.
Projekt počítá se sálem pro 50 osob, 2 tělocvičnami, výstavními prostory pro nekomerční
umění, víceúčelovými místnostmi, kavárnou a v každém patře patřičným sociálním
zařízením a kuchyňkou. Dále se počítá s přenesením stávajících aktivit a organizací, které
zastřešuje Kontakt, včetně dostatečného zázemí pro organizaci, včetně nabídky pro další
neziskovky.
Problémem připravovaného projektu jsou vleklá jednání s památkovým úřadem, který má
problém s umístěním druhého výtahu, s množstvím navržených toalet, s bezbariérovým
vchodem a využitím celého půdního prostoru.
Projekt je třeba odevzdat ve finální podobě do poloviny července 2018, dále ho bude
projednávat zastupitelstvo. Dle předběžného časového harmonogramu by mělo dojít
začátkem roku 2019 k výběru realizátora stavby a v létě 2019 by měla být započata
stavba, která by od svého zahájení měla trvat cca 1,5 roku.
Plánovaný rozpočet projektu je 210 000 000,-Kč.
Na základě podnětu DR proběhne dne 16.4.2018 schůzka ohledně Liebigova paláce na
Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Liberci – účast za
dozorčí radu p. Martina Teplá, za organizaci p. Michael Dufek.
•

Provozní záležitosti (rozpočet na rok 2018, informace k výroční zprávě za rok
2017, Taxík Maxík, GDPR aj.)
Rozpočet organizace byl schválen.
Dozorčí rada usnesením č. DRK č. 4/2018 v rámci hlasování per rollam projednala
výroční zprávu organizace a doporučila ji zřizovateli ke schválení.
Organizace má zajištěného pověřence GDPR.
V Liberci dne 10. dubna 2018
Zapsala: Bc. Marie Matějíčková
Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise
Ověřila: Pavla Haidlová

