
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberce, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška  č. 7/2001 Statut města Liberec 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Audy 

odbor, oddělení: odbor právní a veřejných zakázek 

telefon: 48 524 3213 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Projednáno: rada města dne 15.6.2010 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 v y d á v á 
 
obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Podle § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upraví 
územně členěná statutární města své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem, který je 
vydáván formou obecně závazné vyhlášky.  

Statutární město Liberec vydalo Statut města Liberce (dále jen Statut) obecně závaznou 
vyhláškou č. 7/2001. Poté vydalo obecně závazné vyhlášky č. 10/2003, č. 1/2007 a č. 2/2009, 
kterými byl Statut novelizován.  

Nyní vyvstala další potřeba změn znění Statutu, a proto je předkládán tento návrh obec-
ně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 
7/2001 Statut města Liberce.  

Předmětem této „technické novely“ je upřesnění pravomocí městského obvodu v oblasti 
poskytování darů a dotací a schválení nového znaku městského obvodu.  

V článku I odst. 1 návrhu vyhlášky se doplňuje v čl. 10 písm. a) Statutu pravomoc měst-
ského obvodu na úseku samostatné působnosti o pravomoc rozhodovat o poskytování dotací a 
darů. Tím odpadá důvod písmene h) v čl. 10 Statutu, který dává městskému obvodu pravomoc 
poskytovat věcné a peněžní dary fyzickým osobám. Toto ustanovení se vzhledem 
k navrhované obecné formulaci zmocnění - rozhodovat o poskytování dotací a darů - stalo 
nadbytečným, a proto se zrušuje a dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až 
k). 

Dále se navrhuje, aby byly ohledně poskytování dotací a darů jasně rozděleny kompe-
tence jednotlivých orgánů městského obvodu. V článku 12 odst. 1 se za písmeno y) vkládají 
nová písmena z) a aa), která stanoví, že zastupitelstvo městského obvodu rozhoduje o posky-
tování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním 
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělo-
výchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a 
vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostře-
dí, a dále rozhoduje o poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů 
ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.“ 

Radě městského obvodu se svěřuje rozhodování o poskytování dotací do 50 000 Kč 
včetně v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, soci-
álních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, pro-
tidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, a rozhodování o po-
skytování věcných darů v hodnotě do 20 000 Kč včetně a peněžitých darů ve výši do 20 000 
Kč včetně, fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. 

 

V příloze č. 2 Statutu se dosavadní znak MO Liberec – Vratislavice nad Nisou nahrazuje 
novým znakem, jehož grafické znázornění se předkládá v návrhu.    
 

Vzhledem k tomu, že Statut města Liberce byl vydán v roce 2001 a již neodpovídá sou-
časnému vývoji legislativy (např. odkazuje na již zrušené právní předpisy), doporučuje odbor 
právní a veřejných zakázek, aby byla v příštím volebním období provedena jeho zásadní revi-
ze.  
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č. 3 /2010 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 
7/2001 Statut města Liberce, ve znění pozdějších předpisů 

 
Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 24.6.2010 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 130 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. I 

 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce, ve znění 
pozdějších předpisů, se mění takto: 

 

1. V článku 10 písm. a) se za slova „zřizovat a rušit účelové fondy“ vkládají slova „rozhodo-
vat o poskytování dotací a darů.“   

 

2. V článku 10 se písmeno h) zrušuje. 

    Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k). 

 

3. V článku 12 odst. 1 se za písmeno y) vkládají nová písmena z) a aa), která zní: 

 

     „z) rozhoduje o poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským 
sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím 
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, 
kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a 
ochrany životního prostředí, 

aa) rozhoduje o poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve 
výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.“ 

    

4. V článku 13 odst. 1 se za písmeno s) vkládají nová písmena t) a u), která zní: 

 

„t) rozhoduje o poskytování dotací do 50 000 Kč včetně, v jednotlivých případech občan-
ským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám pů-
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sobícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární 
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence krimina-
lity a ochrany životního prostředí, 

u) rozhoduje o poskytování věcných darů v hodnotě do 20 000 Kč včetně a peněžitých da-
rů ve výši do 20 000 Kč včetně, fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.“ 

 

5. V příloze č. 2 se dosavadní znak MO Liberec – Vratislavice nad Nisou nahrazuje novým 
znakem v tomto grafickém znázornění: 

 

 

 

 

  
 

 

Čl. II 
Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2010. 
 

 

 

Ing. František Hruša v.r. Ing. Jiří Kittner v.r.   

náměstek primátora města Liberec primátor města Liberec 

 


