
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: 30. 6. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o. p. s.  

 

Zpracoval: Mgr. Zuzana Dostalíková 

vedoucí odboru technického zabezpečení 

 

odbor, oddělení: Městská policie Liberec                

telefon: 48 524 488 578 111 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 

 vedoucí odboru       

Projednáno: s paní Martinou Rosenbergovou, primátorkou 

Poznámka: v 11. RM dne 7. 6. 2011 

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
poskytnutí daru – movitého majetku SML (dle specifikace v důvodové zprávě), společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, a 
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u k l á d á 

řediteli Městské policie Liberec Mgr. Ladislavu Krajčíkovi: 

- zajistit vypracování a podepsání darovací smlouvy 

- zajistit předání darovaného majetku. 

 

T: 07/2011 
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Důvodová zpráva 

Městská policie Liberec (dále také jen MP) využívala až do roku 2010 služebnu v Liberci VI 
– Rochlici (ulice Dobiášova č.p. 976). Po přestěhováním do nového, menšího prostoru v ulici 
Burianova, zůstal v bývalé služebně nepotřebný a nevyužitelný majetek, sestávající 
z vybavení kanceláří a dalších prostor bývalé služebny. Majetek je včetně účetních hodnot 
jednotlivých položek uveden v příloze č. 1. důvodové zprávy. 

Městská policie Liberec i Magistrát města Liberec tento majetek ke své činnosti nepotřebují, 
zejména z důvodu jeho opotřebení. Přestože účetní hodnota všech movitých věcí je 72.454,00 
Kč, jedná se o majetek prakticky neprodejný.  

Prostory bývalé služebny byly pronajaty organizaci Člověk v tísni, o. p. s., IČO: 25755277, se 
sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, která o tento nepotřebný majetek projevila 
zájem s tím, že je využije pro svoje obecně prospěšné aktivity (zejména v sociální oblasti). 
MP doporučuje převést bezúplatně uvedený nepotřebný majetek společnosti Člověk v tísni, 
o.p.s., jako určitou formu podpory Statutárního města Liberec činnosti této organizace. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o věci, jejichž úhrnná hodnota je vyšší než 20 tisíc Kč, 
je nutné, aby o převodu rozhodovalo zastupitelstvo města.   

 

 

 

 

Příloha č. 1.:  Přehled účetních hodnot majetku – inventurní soupis 

 




