
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací soci-
álního a zdravotního zaměření  
 
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam svěřeného majetku pří-
spěvkovým organizacím sociálního a zdravotního zaměření zřizovaným statutárním 
městem Liberec a jsou nedílnou součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s 
údaji, které příspěvkové organizace potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 
12. 2014 

 

 

Zpracovala: Pavla Krhounková, referent oddělení informační soustavy a 
daní                                                                                                  
Pavlína Háková, referent sociálních věcí  

odbor, oddělení: odbor ekonomiky, oddělení informační soustavy a daní                        
odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitní                   

telefon: 485 244 982 

Schválil: vedoucí oddělení Pavel Kaiser, vedoucí oddělení informační soustavy a daní 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky                             
Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí 

Projednáno: v RM dne 25. 8. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 

aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření:  

1) Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 
2) Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
3) Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

 

a  u k l á d á 

 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis aktualizovaných majetkových 
příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a jejich předání ředitelům 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření. 

          

          T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam svěřeného majetku 
příspěvkovým organizacím sociálního a zdravotního zaměření zřizovaným statutárním 
městem Liberec a jsou nedílnou součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný 
s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 
31. 12. 2014. 
 
Ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření je 
uvedeno v článku V. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření, že 
„svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny“. 
 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí spolu s odborem ekonomiky, oddělením informační 
soustavy a daní předkládá radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení aktualizace 
majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření. 
 
Přehled všech provedených změn v majetkových přílohách je uveden v příloze č. 4. 
 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí doporučuje aktualizace majetkových příloh ke 
zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření schválit.  
 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociálních věcí. 
 
 
 
Přílohy:  

1. Majetková příloha p.o. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec k 1. 1. 2015 
2. Majetková příloha p.o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec k 1. 1. 2015 
3. Majetková příloha p.o. Komunitní středisko KONTAKT Liberec k 1. 1. 2015 
4. Přehled změn v majetkových přílohách příspěvkových organizací sociálního a 

zdravotního zaměření (změny za období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014) 
 
 


























