
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, příspěvkové 
organizace, upravující hlavní předmět činnosti organizace 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 21.4.2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
návrh znění dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, příspěvkové organiza-
ce, který rozšiřuje hlavní předmět činnosti organizace   
 
a   u k l á d á  
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
zajistit podpis dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec primátorem města      
Ing. Jiřím Kittnerem a předání podepsaného dodatku řediteli Stanislavu Doubravovi. 
 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
 
Dne 30. 3. 2009 požádal písemně ředitel Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava ná-
městka primátora Ing. Ondřeje Červinku o změnu zřizovací listiny.  
Důvodem žádosti je potřeba převedení konkrétní doplňkové činnosti s názvem „doprava dět-
ských návštěvníků na vlastní divadelní představení“ do hlavního předmětu činnosti zřizovací 
listiny. Potřebu vyvolalo plnění podmínek pro poskytování účelové dotace Libereckého kraje 
ve výši cca 130.000,- Kč. 
 
 
V letech 2002 – 2005 hradilo divadlo část nákladů na dopravu dětí z účelových dotací Libe-
reckého kraje.  
V roce 2006 z důvodu nedostatku finančních prostředků byl tento druh dotace zrušen, a proto 
se divadlo s poskytovatelem dotace dohodlo, že bude nadále využívat na dopravu dětí dotaci 
účelově zaměřenou na divadelní činnost.  
Vzhledem ke změně účelu dotace bylo divadlo od roku 2007 logicky upozorňováno na to, že 
účelová dotace LK může podporovat hlavní činnost divadla a nikoli její doplňkovou.   
Do loňského roku tuto nesrovnalost Liberecký kraj ještě toleroval, pro letošní rok však trvá na 
splnění podmínky, že bude „doprava dětských návštěvníků na vlastní divadelní představení“ 
součástí hlavní činnosti zřizovací listiny Naivního divadla Liberec. 
 
 
Na konečném znění současných zřizovacích listin a vymezení konkrétních činností organizací 
spolupracovalo několik dotčených odborů MML a před předložením konečného návrhu za-
stupitelstvu města měli ředitelé kulturních příspěvkových organizací možnost písemně připo-
mínkovat všechny změny a poté je osobně projednat s vedením města. Konečný návrh nových 
zřizovacích listin byl pak předložen v závěru roku 2004 radě a zastupitelstvu města, které je 
schválilo 30. listopadu 2004 usnesením 190/04, s účinností od 1. ledna 2005. 
 
 
Vzhledem k tomu, že Statutární město Liberec vítá aktivitu svých příspěvkových organizací 
v získávání dalších příspěvků na svůj provoz a vzhledem k tomu, že doprava dětí úzce souvisí 
s realizací a naplněním dětských představení, odbor školství, kultury a sportu doporučuje pře-
vést dopravu dětí do hlavní činnosti zřizovací listiny Naivního divadla a toto zakotvit v dalším 
dodatku č. 5 takto: 
 
 
 
Čl. III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

1. Odpovídající předmět činnosti 
a) Příspěvková organizace vytváří a reprodukuje představení pro děti a mládež v libereckém re-

gionu i mimo něj dle potřeby a poptávky; zajišťuje dopravu dětských návštěvníků na 
vlastní divadelní představení; uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce; organizuje fes-
tival MATEŘINKA. 

b) Příspěvková organizace pořádá výstavy v prostorách divadla. 
c) Příspěvková organizace realizuje ediční činnost, včetně prodeje programů k představením a 

poradenskou činnost v oblasti divadla.  
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Čl. VIII. Dopl ňková činnost 

2. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazuje na 
hlavní účel a předmět činnosti: 

a) hostinská činnost, 

b) dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, se kte-
rými příspěvková organizace disponuje, 

c) poskytování reklamy a propagace výrobků a služeb jiných subjektů, 

d) doprava dětských návštěvníků na vlastní divadelní představení, (z doplňkové činnosti se vy-
pouští) 

e) prodej vlastních propagačních materiálů. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Příloha 
1/ Písemná žádost ředitele Naivního divadla Liberec Stanislava Doubravy ze dne 30. 3. 2009 
2/ Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny Naivního divadla Liberec 
 





SKKU/4/04/ZL/DO5  

Dodatek č. 5 
 

ke 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N Ě 
Č.j.: SKKU/4/04/ZL 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/09 ze dne 30. dubna 2009 byla formou 
tohoto dodatku schválena změna zřizovací listiny Naivního divadla Liberec, příspěvkové 
organizace. 
 
Z článku VIII. Doplňková činnost, odstavce 1 bylo vypuštěno znění písmene d) doprava 
dětských návštěvníků na vlastní divadelní představení a znění tohoto textu bylo vloženo            
do článku III., odstavce 2, písm. a) zřizovací listiny takto: 
 
Čl. III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

2. Odpovídající předmět činnosti 

 
a) Příspěvková organizace vytváří a reprodukuje představení pro děti a mládež v libereckém 

regionu i mimo něj dle potřeby a poptávky; zajišťuje dopravu dětských návštěvníků 
na vlastní divadelní představení; uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce; 
organizuje festival MATEŘINKA. 

 
b) Příspěvková organizace pořádá výstavy v prostorách divadla. 

 
c) Příspěvková organizace realizuje ediční činnost, včetně prodeje programů k představením 

a poradenskou činnost v oblasti divadla.  
 
 
Čl. VIII. Dopl ňková činnost 
1.  Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 
 navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a) hostinská činnost, 

b) dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, 
se kterými příspěvková organizace disponuje, 

c) poskytování reklamy a propagace výrobků a služeb jiných subjektů, 

d) prodej vlastních propagačních materiálů. 
 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají zachována. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 30. dubna 2009    Ing. Jiří Kittner 
       primátor Statutárního města Liberec 
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