
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 
31.10.2011 mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod budov a 
pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE)

 

 

Zpracoval: Mgr. Marcela Hegrová, právník 

odbor, oddělení: odbor právní a veřejných zakázek 

telefon: 48 524 218 

Schválil: vedoucí oddělení       

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

Projednáno: v RM dne 12.3.2013, č. usnesení 191/2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 
31.10.2011 mezi Statutárním městem Liberec, jako dárcem, a Libereckým krajem, jako obda-
rovaným (převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE), kterým se 
v čl. II odst. 4 nahrazuje termín „31.12.2013“ novým termínem „31.12.2014“ 
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a  u k l á d á 
 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě. 
 
 
 
 
 
 
 

Důvodová zpráva 
 
 

Dne 8.9.2011, usnesením č. 172/2011, bylo zastupitelstvem města schváleno uzavření Daro-
vací smlouvy reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 mezi Statutárním městem Liberec, jako dár-
cem a Libereckým krajem, jako obdarovaným.  
  
Předmětem této smlouvy, uzavřené dne 31.10.2011 bylo darování ve smlouvě specifikova-
ných budov a pozemků (viz. příloha). Právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí 
vznikly dnem 2.11.2011. 
 
V čl. II odst. 4 smlouvy bylo ujednáno, že darované nemovitosti se převádí obdarovanému, tj. 
Libereckému kraji, výhradně za účelem a za podmínky zřízení a provozování HOSPICE s tím, 
že toto zařízení bude uvedeno do provozu nejpozději do 31.12.2013. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že Liberecký kraj nestihne zahájit provoz HOSPICE ve sjednaném termínu, navrhuje se na 
základě žádosti hejtmana Libereckého kraje p. Martina Půty jeho prodloužení o 1 rok, tj. do 
31.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
 
Darovací smlouva reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 
Návrh dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 
 
 

 

 

 

 


















