
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: 29. 4. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, vedoucí oddělení sociálních a zdravotních 
věcí 

odbor, oddělení: odbor sociálních a zdravotních služeb, oddělení sociálních a 
zdravotních věcí 

telefon: 48 524 982 

Schválil: vedoucí oddělení Pavlína Háková 

 vedoucí odboru Petra Svatoňová 

Projednáno: v RM 6.4.2010 

Poznámka:       

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

 
Naděžda Jozífková náměstkyně primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
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novou majetkovou přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT  Liberec , s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010 
 
a  u k l á d á 
 
paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetkové přílohy ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný dokument řediteli příspěvkové 
organizace 
 
           T: 05/10 
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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 30.4.2009 schválilo usnesením č. 69/09 
bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro 
účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 konkrétním žadatelům dle důvodové zprávy.  

Mezi žadateli, kterým bylo dle důvodové zprávy schváleno převedení vybavení do majetku 
byla i příspěvková organizace města Komunitní středisko Kontakt Liberec. Jednalo se o 
nábytek. Dále byl z rozpočtu odboru sociálních a zdravotních služeb MML pořízen nový 
nábytek, kterým bylo dovybaveno Sociální informační centrum a Klub Česká, které provozuje 
příspěvková organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec.  

Vzhledem k tomu, že uvedený majetek stále účetně zůstal v majetku humanitního oddělení 
MML, požádal odbor sociálních a zdravotních služeb MML radu města o souhlas s účetním 
převodem majetku na příspěvkovou organizaci.  

Rada města na svém 6. zasedání dne 6.4.2010 usnesením č. 202/2010 bezúplatný převod 
drobného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec v 
celkové výši 141.156,50 Kč  na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko Kontakt 
Liberec schválila.  

Převedením výše uvedeného majetku na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko Kontakt 
Liberec se tak mění i majetková příloha ke zřizovací listině a proto odbor sociálních a 
zdravotních služeb předkládá návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec zastupitelstvu města ke schválení (viz 
příloha č. 1). 



Příloha ke z řizovací listin ě

1.4.2010

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 1, Staré Město, Palachova 504/7, PSČ 460 01

 IČO: 27336751

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 0,00

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 0,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

                                                     C E L K E M : 0,00

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 81 438,10

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 2 864 732,72

                                                     C E L K E M : 2 946 170,82

Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne 29.4.2010 byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

0,00

                                                         Celkem : 0,00
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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