
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové 
organizace 

 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, referent sociálních služeb                             

odbor, oddělení: odbor péče o občany, oddělení humanitní                                       

telefon: 48 524 4982 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous, vedoucí oddělení humanitního 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král, vedoucí odboru péče o občany                 

Projednáno: v RM dne 20. 5. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy 
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a   u k l á d á 

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis schváleného dodatku č. 2 ke 
zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace primátorkou 
města Mgr. Martinou Rosenbergovou a předat podepsaný dokument řediteli příspěvkové 
organizace 

 

           T: 07/2014 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Důvodová zpráva 
 

V souvislosti se záměrem budoucího provozování prostoru Galerie U Rytíře v budově 
radnice, kde bude prezentována historie města Liberec na základě nejnovějších 
archeologických výzkumů, požádal ředitel příspěvkové organizace Komunitní středisko 
Kontakt Liberec p. Michael Dufek, po projednání s náměstkem primátorky K. J. Svobodou, o 
úpravu zřizovací listiny, která umožní zapojení, resp. provozování galerie touto organizací. 
Bude tak realizován nový aktivizační moment v činnosti organizace Kontakt, v rámci kterého 
mohou nalézt uplatnění při personálním zajištění (na principu dohod o provedení práce) 
chodu galerie nejen senioři, ale i osoby se zdravotním handicapem, matky na MD apod. 

Michael Dufek žádá o zrušení stávajícího bodu 3.7. koordinační, informační a vzdělávací 
činnost pro neziskové organizace a občanské iniciativy a veřejnost a nahradit ho upraveným  
bodem 1.3. koordinační, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost. V souvislosti 
s novou činností navrhuje zařadit nový bod 1.4. výstavní činnost pro veřejnost a pro případ 
vydávání publikací či propagačních materiálů bod 1.5. vydavatelská a nakladatelská 
činnost pro veřejnost. 

Odbor právní a veřejných zakázek a odbor kontroly a interního auditu nemá k předložené 
změně námitek. 

Změna zřizovací listiny je možná pouze formou dodatku ke zřizovací listině schváleného 
zastupitelstvem města. 

Rada města dne 20. 5. 2014 souhlasila s doplněním článku III. – Vymezení hlavního účelu a 
předmětu činnosti, odst. 2) Odpovídající předmět činnosti o bod 1.3, 1.4., 1.5., se zrušením 
bodu 3.7. v čl. III, odst. 2) a se změnou stávající platné zřizovací listiny č. 11/09/1395 ze dne 
1.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.1.2013 (příloha č. 1) formou dodatku č. 2 (příloha 
č. 2). 
 
 
 
 

Přílohy: 

1. Stávající zřizovací listina Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace č.      
11/09/1395 ze dne 1. 11. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2013 

2. Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové 
organizace č. 092343/14 
 
 
 

 






















