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Slovo úvodem :   

Zakladatelem spole�nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m�sto 
Liberec.  
  
            Svou �innost spole�nost zahájila zapsáním do rejst�íku obecn� prosp�šných 
spole�ností dne 29.7.2005. Od založení spole�nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
uplynuly  již �ty�i roky.   

V zakládací listin� spole�nosti jsou vyjmenovány následující služby, které 
spole�nost poskytuje a jimiž se snaží dosáhnout svého poslání a cíl� :  

Hlavní �innost :  

� poskytování �asov� omezených pracovních p�íležitostí pro dlouhodob� nezam�stnané 

v souladu se zn�ním § 112 zákona �. 435/2004 Sb. o zam�stnanosti   

� spole�ensky ú�elná pracovní místa z�izovaná pro uchaze�e o zam�stnání dle § 113 

zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti 

Dopl�ková �innost :  

� správa a základní údržba nemovitostí pro t�etí osoby  

Základní údaje o spole�nosti  

T�í�lenná správní rada je statutárním orgánem spole�nosti Komunitní práce Liberec,  
o. p. s. a t�í�lenná dozor�í rada orgánem kontrolním.�editelka �ídí výkon b�žných �inností 
spole�nosti, je jmenována a odvolávána správní radou. Funk�ní období �len� správní  
a dozor�í rady je dle zákona t�íleté. Funkci �lena jednotlivých rad nelze zastávat více než 2  
po sob� jdoucí funk�ní období, tj. nejdéle šest let, další zvolení do statutárních orgán� je  
u odcházejících �len� možné až po uplynutí jednoho roku. 
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Název :             Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
Adresa :            Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, 460 59  
Založena :        Zakládací listinou ze dne 31.kv�tna 2005 
Registrace :      29. �ervence 2005  
I�O :                272 75 558 
�íslo ú�tu :      35- 5899420267/0100   

�ídící orgány  

�editel 

� Klára Tekelyová -  �editelka  
Den jmenování do funkce : 1.6.2007 

Správní rada 

� Šárka Šelongová – p�edsedkyn� správní rady 
      Den vzniku �lenství ve správní rad� : 28.8.2007   
� Ing. Jaromíra �echová 
      Den vzniku �lenství ve správní rad� : 19.6.2007   
� JUDr. Marek �ehá�ek  

            Den vzniku �lenství ve správní rad� : 27.11.2006  
  
Dozor�í rada 

� Nad�žda Jozífková – p�edsedkyn� dozor�í rady 
      Den vzniku �lenství v dozor�í rad� : 27.11.2006 
� Ing. Ond�ej �ervinka  
      Den vzniku �lenství v dozor�í rad� : 19.6.2007 
� Ing. Aleš Rozkovec 
      Den vzniku �lenství v dozor�í rad� : 6.6.2006  
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Jaký byl rok 2008 ?  

Hlavní �innost  

            Díky p�ísp�vku Ú�adu práce v Liberci a z rozpo�tu z�izovatele spole�nosti bylo 
v roce 2008 v rámci ve�ejn� prosp�šných prací vytvo�eno dvacet pracovních míst. 

K naší spole�nosti za uplynulý rok nastoupilo celkem 70 uchaze�� o zam�stnání  
na ve�ejn� prosp�šné práce. 34 míst bylo dotováno ze státního rozpo�tu a 36 
spolufinancováno z evropského sociálního fondu.  

Velmi významná je spolupráce s TSML, a. s., kam je v pr�b�hu roku vysíláno na ru�ní 
�išt�ní m�sta p�t až osm našich zam�stnanc�. Této práce si mohou povšimnout všichni 
ob�ané m�sta  p�ímo v jeho ulicích. Hlavním cílem je zlepšení vzhledu všech ve�ejných 
prostranství, komunikací a úklid ve�ejných budov. Pokud se pracovník osv�d�í, má možnost 
tak získat stálé a perspektivní zam�stnání. 

V tomto roce takto zam�stnaly TSML, a. s. jednoho zam�stnance a u naší spole�nosti 
jsme tímto zp�sobem našli uplatn�ní pro naši dopl�kovou �innost pro osm lidí.  

            Zam�stnanci na ve�ejn� prosp�šné práce  jsou operativn� posíláni na r�zné úklidové, 
pomocné a údržbá�ské práce v Liberci. P�ehled míst výkonu a konkretizace práce uvádíme 
zde: 

Sportovní areál Ješt�d  

- vykopávání a t�íd�ní zamrzlých konstrukcí, úklid celého areálu p�ed a po závodech 

Sportovní areál VESEC  

- terénní úpravy, hrabání travnatých ploch, sbírání kamen�, zametání asfaltových tratí, �išt�ní   
  odtokových rýn a  drenáží 

Hasi�ská zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou, Karlinky
  
- penetrace a nát�ry fasád budov, zednické práce, údržba kryt� CO, terénní úpravy u obou    
  zbrojnic,vyklízení garáže pro cisternu, úklid a nakládání sutin do kontejneru 

Odbor sociálních a zdravotních služeb  

- nakládání starého nábytku a vybavení do kontejner�,  vyklizení p�dy a sklep�
- pomoc p�i st�hování  

Budova m�stských lázní 

- úklidové a vyklízecí práce v pr�b�hu stavebních úprav  
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Budovy Magistrátu m�sta Liberec 

- úklidové práce po stavebních úpravách, st�hování nábytku, st�hování jednotlivých odbor�,   
  mytí oken, 
- vytírání vody z kancelá�í po havárii  

Liebiegova vila 

- údržba okolí objektu, st�hování nábytku a vybavení, úklid místností pro volební urny, �išt�ní   
   volebních uren,  úklid p�ed a po st�hování kancelá�í, mytí oken 

   
 Domy s pe�ovatelskou službou – ul. Burianova, Borový vrch, Šimá�kova, �eská 

- pravidelný úklid sn�hu na p�ístupových komunikacích, likvidace plevele na terasách, montáž   
  truhlík� okrasných kv�tin, st�hování kancelá�í, vybavení klubu a knihovny, úklid v okolí   
  budov – hrabání trávy 

Centrum zdravotní a sociální pé�e – ul. Údolní  

- vyklízení p�dy, nakládání starého vybavení do kontejneru, úklid po rekonstrukci  

Centrum zdravotní a sociální pé�e – ul. Husova a Hole�kova  

- st�hování nábytku a vybavení 
  
Komunitní st�edisko Kontakt -  ul. Palachova 

- úklidové práce (úklid kancelá�í, mytí oken, dve�í, podlah, obklad�, zábradlí, WC, koupelny,    
  vytírání , vynášení koš�) 
- malování na tane�ním sále, drobné úpravy po nast�hování   
- doprovod a výpomoc senior�m na výlet� na Ješt�d 
    
Skate park  

- sekání trávy, úklid areálu, zametání v okolí blok� a cvi�ných p�ekážek, údržba a drobné  
  opravy 

TSML, a. s. 
  
- ru�ní �ist�ní m�sta (chodník�, schod�, podchod�, komunikací sídliš� a dalších ve�ejných     
  prostranství) 

Zoologická zahrada Liberec, p�ísp�vková organizace 

- odklízení sn�hu, spadaného listí, odstra�ování ledu, posyp cest, zametání a vodní �išt�ní   
  vnit�ních komunikací v areálu, výpomoc p�i vyvážení odpadk� a navážení krmných sm�sí do  
  jednotlivých pavilon�, �išt�ní okap�, žlab�, vodních ploch, zalévání rostlin, drobné zednické     
  práce, výkopové práce, denní vynášení odpadkových koš� atd. 
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Sportovní areál Svojsíkova - Armáda �R 

- odklízení sn�hu a spadaného listí , pravidelný úklid jednotlivých sportovních h�iš�,   
   zametání, odvoz odpadu, sekání trávy, opravy a natírání zábradlí, lavi�ek a branek, úklid    
   polámaných v�tví, terénní úpravy atletické dráhy a dosko�išt� a jiné pomocné práce 

Fokus Myklub Liberec, o.s. 

- odklízení sn�hu, veškeré úklidové práce po drobných úpravách objektu, práce na zahrad�  
  v�etn� jejího zazimování, natírání, malování a  mytí oken

MŠ Kamarád, p�ísp�vková organizace 

- pravidelný denní úklid, výpomoc v technickohospodá�ské budov�, údržba zahrady, oplocení   
  budovy, odklízení sn�hu a spadaného listí. Úklid a speciální �išt�ní jednotlivých �ástí sauny.    
  Demontáž a montáž regál�, st�hování nábytku.  

 MŠ Beruška, p�ísp�vková organizace 

- práce na zahrad� (úklid pískovišt� a dvora, zametání), broušení, opravy a natírání   
  venkovního vybavení (dome�k�, lavi�ek, pr�lezek, venkovních dve�í, sloup�, plotu), hrabání     
  spadaného listí a sn�hu, výpomoc v kuchyni. 

MŠ Nad p�ehradou, p�ísp�vková organizace 

- úklidové a pomocné práce na zahrad� i v celé budov�, výpomoc v kuchyni, výdej nápoj�  
  a jídel 

MŠ Jabl��ka, p�ísp�vková organizace 

- výpomoc p�i hrabání a úklidu listí, odklízení sn�hu 

MŠ u Bertíka,, p�ísp�vková organizace 
  
- práce na zahrad�, úklidové a pomocné práce v budov�, úklid sn�hu 

MŠ Korálek, p�ísp�vková organizace 
  
- pravidelný úklid, výpomoc v technickohospodá�ské budov� a údržba zahrady, úklid sn�hu 

MŠ Pohádka, p�ísp�vková organizace 
  
- práce na zahrad�, zametání a úklid p�ístupových komunikací mezi jednotlivými  
  pavilony, odklízení sn�hu 
- úklid šaten a heren   
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MŠ Stromovka, p�ísp�vková organizace  

- pravidelný úklid v celé budov� a jejím p�ilehlém okolí, údržba zahrady, hrabání listí   

Obecná škola, ZŠ ulice 5. kv�tna, p�ísp�vková organizace 
  
- hrabání trávy, sbírání kamen� a odpadk�, zametání h�iš� a vnit�ních komunikací objekt�,   
  nakládání do kontejner�

ZŠ Broumovská, p�ísp�vková organizace 

- úklidové práce po drobných úpravách budovy, odklízení sn�hu, povrchové úpravy na   
  zahrad� školy , mytí chodeb �istícím strojem, údržba a oprava sportovního vybavení   
  t�locvi�ny 

ZŠ Aloisina Výšina, p�ísp�vková organizace 

- pravidelný úklid šaten a t�íd, hrabání listí a trávy na zahrad�, úklid sn�hu p�ed budovou a na   
  schodištích 

ZŠ Vesec, p�ísp�vková organizace 

- vnit�ní úklidové práce, generální úklid po vým�n� plastových oken, práce na zahrad� a úklid   
  sn�hu 

ZŠ Husova, p�ísp�vková organizace 

- mytí chodeb a šaten, údržba sportovního areálu a zahrady školy  

V roce 2008 naši zam�stnanci na VE�EJN� PROSP�ŠNÉ PRÁCE odpracovali celkem 
27 746 hodin. 

Po�et odpracovaných hodin za rok 2008  
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Dopl�ková �innost  

            Dopl�kovou �inností je dosaženo ú�inn�jšího využití majetku spole�nosti a zárove�
tím není ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecn� prosp�šných služeb.  

            Díky této �innosti mají naši zam�stnanci, kte�í se osv�d�ili možnost získat stálé 
zam�stnání.  
           
          Na úklidové práce zam�stnáváme i mimo jiné ženy na mate�ské dovolené a ob�any 
pobírající starobní d�chod. 

správu a základní údržbu nemovitostí pro t�etí osoby dle na�ízení vlády �. 469/2000 Sb.  
– živnost volnou provádíme :  

� Úklid v domech s pe�ovatelskou službou  - Borový vrch, Šimá�kova, �eská  
� Domovnickou �innost a úklid  -  ubytovna Kate�inská 156 
� Správu, drobné opravy a údržbu budov, které jsou majetkem z�izovatele  
� Úklidové práce budov:   URAN  
                                              Klub �eská pro zdravotn� znevýhodn�né ob�any  
                                              Sociální informa�ní centrum  
                                              Liebiegova vila    

                                                    Meta – Vesec  

  Spolupráce s Proba�ní a media�ní službou �R v Liberci 

            Zprost�edkování ú�inného a spole�ensky prosp�šného �ešení konflikt� spojených 
s trestnou �inností. Organizace a zajišt�ní výkonu alternativních trest� - OBECN�
PROSP�ŠNÝCH PRACÍ.  
      

                  Tyto tresty p�inášejí v�tší možnosti k náprav� odsouzených bez nep�íznivých      
      dopad�, které sebou p�ináší trest odn�tí svobody a tudíž i v�tší šanci uplatnit se na trhu     
      práce, díky následnému vymazání „odpracovaného“ trestného �inu z rejst�íku trest�.  

Setkání spolupracujících organizací 
                 

           Protože si velmi vážíme dalších neziskových organizací, které s námi spolupracují na 
zabezpe�ení pracovních náplní našich zam�stnanc�, uspo�ádala naše spole�nost dne 26. 
listopadu 2008 p�átelské setkání , kde se diskutovalo na téma : „p�ínos ve�ejn� prosp�šných 
prací neziskovým organizacím“. 
  
            Pod�kování také pat�ilo z�izovateli spole�nosti a Ú�adu práce v Liberci. Vedoucí 
odboru trhu práce informoval p�ítomné, že spolupráce a poskytování p�ísp�vk� na vytvá�ení 
pracovních míst je v našem m�st� stoprocentn� využita a náš kraj tak pat�í v tomto ohledu na 
p�ední místa v republice. Z d�vodu velkého zájmu uchaze�� o zam�stnání bude spole�nost 
v p�íštím roce usilovat o vytvo�ení dalších p�ti míst na ve�ejn� prosp�šné práce.  
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                          SETKÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ  

Ocen�ní  

            Díky velmi dobré spolupráci s libereckou agenturou RYTMUS Liberec, o. p. s.,
zam�stnáváme dva klienty této spole�nosti a snažíme se je za�lenit do pracovního života.  
Chceme otev�ít dve�e k nezávislému životu osob se zdravotními problémy a pomoci jim 
uplatnit své znalosti a dovednosti v reálném život�. Posláním Rytmus Liberec, o. p. s. je 
umožnit lidem se zdravotním znevýhodn�ním aktivní zapojení a seberealizaci zejména p�i 
vzd�lávání a pracovním uplatn�ním v b�žném prost�edí. 
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            Naše spole�nost získala v krajském kole sout�že „Stejná šance - Zam�stnavatel 
2008“, „�ESTNÉ UZNÁNÍ“ za spole�ensky odpov�dné chování firmy v oblasti 
zam�stnávání osob se znevýhodn�ním. 

                     
                                                   

Dopl�ková �innost : SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ
klientka agentury RYTMUS, o. p. s. 



Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
Výro�ní zpráva 2008

11

Dopl�ková �innost : SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ
klient agentury RYTMUS, o. p. s. 

Zpráva o hospoda�ení 

Ú�etní záv�rka 

Komunitní práce Liberec, o.p.s. vede ú�etnictví v plném rozsahu ve smyslu § 9, odst. 1 
zákona o ú�etnictví. Rozsah a obsah ú�etní záv�rky o.p.s. je ur�en zákonem o ú�etnictví  
a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o ú�etnictví ,  
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� pro ú�etní jednotky u kterých hlavním p�edm�tem �innosti není 
podnikání, pokud ú�tují v soustav� podvojného ú�etnictví.  

Spole�nost se výrazným zp�sobem zapojila do programu ú�adu práce na vytvo�ení 
pracovních p�íležitostí v rámci ve�ejn� prosp�šných prací.  

Spole�nost je i nadále podporována Statutárním m�stem Liberec na základ� smluv   
o poskytnutí neinvesti�ní dotace, která v roce 2008 dosáhla výše 1 921 125,- K� a byla ur�ena 
na úhradu provozních náklad� spojených s �inností spole�nosti. 

Spole�nost vykázala za ú�etní rok 2008 z hospodá�ské �innosti ztrátu ve výši  
444 126,25 K�, která byla v b�žném období �áste�n� pokryta ziskem z dopl�kové �innosti 
�ástkou 247 664,61 K�. Výsledn� vzniklá ztráta  196 461,64 K� bude pokryta z rezervního 
fondu hospoda�ení minulých let. 
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Rozvaha k 31. 12. 2008

Aktiva 2008 
Drobný dlouhodobý majetek 73 750,00
Materiál na sklad� 13 948,20
Pokladna – kancelá� 7 873,00
Ceniny – stravenky SODEXHO 13 020,00
B�žný ú�et 553 595,83
Pohledávky za zam�st.  199,00
Ostatní p�ímé dan� - p�eplatek 55 037,00
Nárok na dotaci ÚP 12/2008 149 145,00
Nárok na dotaci MML 1,00

Aktiva celkem (k 31. 12. 2008) 866 569,03

Pasiva 2008 
Vlastní jm�ní 4 000,00
Bezúplatn� nabytý majetek 39 500,00
Rezervní fond 450 921,97
zisk z D� 2007 28 352,50
Závazky (nevyú�tované platby kartou) 43 010,20
Zam�stnanci – HPP 241 184,00
OSSZ 75 515,00
ZP - VZP 26 155,00
ZP - MV 3 137,00
ZP - VoZP 8 796,00
Jiné závazky - exekuce 15 829,00
Dohadné položky k roku 2008 82 309,00
Výdaje p�íštích období (stravenky 
12/2008) 

10 071,00

oprávky k DHM 34 250,00
Hospodá�ský výsledek -196 461,64

Pasiva celkem (k 31. 12. 2008) 866 569,03



Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
Výro�ní zpráva 2008

13

Výkaz náklad� a výnos� za rok 2008

Náklady 2008 Hlavní �innost D� celkem 
Spot�eba materiálu 69 738,04 144 397,16 228 083,40
opravy 6 148,77 5 628,23 11 777,00
Cestovné 4 600,00 4 600,00
Reprezentace - ob�erstvení 3 048,50 3 048,50
Telefony 20 910,00 20 910,00
Služby 80 574,54 46 757,00 127 331,54
Bankovní poplatky 6 425,00 6 425,00
Poplatky 800,00 800,00
Mzdové náklady 546 193,00 546 193,00
Mzdové náklady hrazené z dotace ÚP 1 483 442,00 1 483 442,00
Mzdové náklady hrazené z dotace SML 1 204 106,00 1 204 106,00
Zákonné sociální pojišt�ní  189 777,00 189 777,00
Zákonné sociální pojišt�ní (dotace ÚP) 184 625,00 184 625,00
Zákonné sociální pojišt�ní (dotace SML) 758 514,00 758 514,00
Ostatní sociální náklady 3 085,00 3 085,00
odpis nedobytných pohledávek 989,00 989,00
Pojišt�ní odpov�dnosti za škodu 25 709,00 25 709,00
P�ísp�vek na stravné zam�stnanc� 180 709,20 180 709,20
odpisy 6 990,00 6 990,00

Náklady celkem 4 033 424,05 939 742,39 4 987 114,64

   

   

Výnosy 2008 Hlavní �innost D� Celkem 
Tržby za prodané zboží  1 187 407,00 1 187 407,00
Úroky 105,80 105,80
Provozní dotace – Statutární m�sto Liberec 1 921 125,00 1 921 125,00
Provozní dotace – Ú�ad práce v Liberci 1 668 067,00 1 668 067,00

Výnosy celkem  3 589 297,80 1 187 407,00 4 776 704,80

   

   

Hospodá�ský výsledek za rok 2008 -196 461,64
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Výrok auditora 

Záv�r  

Veškeré zm�ny byly �ádn� zapsány u p�íslušného rejst�íkového soudu v Liberci v�etn�
zrušení terénní služby osobám žijícím v sociáln� vylou�ených komunitách v souladu se 
zn�ním §69 zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách.   

            Spole�nost Komunitní práce Liberec, o. p .s., touto cestou velmi d�kuje všem 
organizacím i jednotlivc�m, kte�í v roce 2008 podpo�ili její �innost. Významné dík pat�í  
spolupracujícím organizacím, Ú�adu práce v Liberci, Statutárnímu m�stu Liberec a jeho 
zam�stnanc�m, kte�í zabezpe�ují provoz spole�nosti. Dále d�kujeme �len�m správní i dozor�í 
rady, svým pracovník�m a všem našim p�íznivc�m.  

 V Liberci dne 15. kv�tna 2009 
   

    
    Šárka Šelongová , v.r. 
p�edsedkyn� správní rady 
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Hlavní �innost : VE�EJN� PROSP�ŠNÉ PRÁCE 

                       Dopl�ková �innost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ   
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Kontaktní informace 

www.kpliberec.cz
Telefon : 485 244 990, 485 244 834  

Klára Tekelyová – tekelyova.klara@mml.liberec.cz
Ilona Piková – pikova.ilona@mml.liberec.cz

PRACOVIŠT�



Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
Výro�ní zpráva 2008

17



Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
Výro�ní zpráva 2008

18


