
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: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových or-
ganizací 

 

 

Zpracovala: Pavla Krhounková, referent informační soustavy a daní,       
Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury 

odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku, oddělení informační soustavy a daní,     
odbor školství a kultury, oddělení kultury      

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku,   
Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury 

Projednáno: ve 12. RM dne 18.6.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická 
zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec 

 

a    u k l á d á  

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání 
ředitelům kulturních příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

V platných zřizovacích listinách kulturních příspěvkových organizací je uvedeno v článku 
V. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření, že „Svěřený 
majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny“. 

Vzhledem k tomu, že byly odborem ekonomiky a majetku provedeny v roce 2012 
v organizacích Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Libe-
rec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec inventury svěřeného majetku Statutárního města Liberec, 
odbor školství a kultury předkládá Radě města Liberec k odsouhlasení a Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení návrhy majetkových příloh ke zřizovacím listinám k datu 1. 1. 2013, 
které aktualizují majetkové přílohy kulturních příspěvkových organizací. 

 

 

 

 

 

Přílohy 

1) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Botanické zahrady Liberec 

2) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec 

3) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec 

4) Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec 

 
 






































