STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 202
pro 21. schůzi rady města 03.11.2020

Komunitní práce Liberec, o. p. s. – aktuální složení správní a dozorčí rady organizace

Zpracoval: Háková Pavlína - pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucí oddělení humanitního,
tajemnice výboru pro sociální věci a bezpečnost
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Důvodová zpráva
Zakladatelem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., je statutární město Liberec. Svoji činnost
zahájila zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností dne 29. 7. 2005. Společnost byla založena
za účelem vytváření časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a
společensky účelných pracovních míst zřizovaných pro uchazeče o zaměstnání. V rámci své doplňkové
činnosti pak organizace zajišťuje úklidové práce ve smluvených nemovitostech a úklid sjednaných lokalit
dle daného harmonogramu pro společnost FCC.
Ke dni 25. 9. 2020 rezignovala na svoji funkci člena dozorčí rady paní Šárka Šelongová (příloha č. 1) a ke
dni 7. 10. 2020 paní Ing. Karolína Hrbková (příloha č. 2). Dozorčí rada organizace tedy v současné době
nemá žádného člena. Předsedou správní rady společnosti je pan Robert Prade, členkami správní rady paní
Jaroslava Kašparová a Martina Motshagen. PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., požádal ředitele organizace
pan Tomáše Kratochvíla o souhrnný přehled aktuální obsazenosti řídících orgánů společnosti (příloha č.
3) a předsedu správní rady p. Pradeho o vyjádření k celé situaci s uvedením návrhu na řešení. (příloha č.
4). Rada města Liberec by měla vzít rezignace členek dozorčí rady na vědomí a zároveň jmenovat členy
nové.

Přílohy:
1. Rezignace Ing. Hrbková
2. Rezignace Š. Šelongová
3. Aktuální obsazení řídících orgánů KPL
4. Vyjádření předsedy správní rady p. Pradeho

Příloha č. 4

Stav v KPL - stručný přehled z pohledu předsedy SR
V organizaci funguje jakýsi dvoukolejný systém řízení, SR de facto do řízení společnosti nezasahuje.
Společnost je mnohem více řízena přímo za strany vedení města (primátor, náměstci, RM, vedoucí
odborů). Přístup připomíná spíše řízení příspěvkové organizace.
DR je od počátku volebního nefunkční. Informace z rezignačního dopisu Karolíny Hrbkové jsou
v zásadě pravdivé.
Ve složení SR je velká fluktuace, zástupci jednotlivých koaličních partnerů mají často na činnost
organizace rozdílný pohled. Scházení v letošním roce bylo ovlivněno COVIDem. Předávání informací
mezi zakladatelem a SR nefunguje ideálně. Dříve byla SR obsazena i členy RM.
Obsazování SR a DR je výlučná pravomoc zakladatele.
V odměňování ředitele není jasný systém – vedení města, které jej v zásadě úkoluje, neumí přes SR
prosadit odměny nebo změnu mzdy. SR do odměňování ředitele „nevidí“.
Vztah zakladatel – SR – DR – ředitel je v mnohém nevyjasněný.

Návrhy na řešení:
Obsazení SR lidmi, kteří souhlasí se sociálním aspektem posláním organizace.
Vydání nového aktuálního statutu společnosti, který mimo jiné upřesní:
 Plán setkávání SR a DR + termíny pro předkládání zpráv (o činnosti, VZ …)
 Kompetence, podklady a postup zápisů do OR
 Systém zadávání práce (SR, vedení města …)
 Podpora ze strany SML (městská skupina …)
 Systém komunikace mezi vedením města a SR
 Systém odměňování ředitele
Na zvážení je též sytém odměn pro členy SR a DR, nesou odpovědnost za fungování organizace a ručí
za to svým majetkem bez jakékoliv odměny.

Robert Prade – předseda SR

