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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne     31. 10. 

2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod budov a 

pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE) 

 

 

Zpracoval: Odbor ekonomiky a majetku  

odbor, oddělení: Oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: RM dne 3. 12. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 31. 10. 2011, 

uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako dárcem a Libereckým krajem jako obdarovaným 

(převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE), kterým se prodlužuje lhůta pro 

uvedení hospice do provozu do 31. 12. 2015 (v čl. II. odst. 4 se termín „31. 12. 2014“ nahrazuje 

novým termínem „31. 12. 2015“). 

 

a   u k l á d á 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě 
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Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města dne 8. 9. 2011, usnesením č. 172/2011, schválilo uzavření Darovací 

smlouvy reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 mezi Statutárním městem Liberec jako dárcem a 

Libereckým krajem jako obdarovaným. Předmětem této smlouvy bylo darování nemovitostí 

(budov a pozemků) ve smlouvě specifikovaných, a to za účelem a za podmínky zřízení a 

provozování hospice pro min. 20 a max. 28 občanů Libereckého kraje s tím, že toto zařízení 

bude uvedeno do provozu nejpozději do 31. 12. 2013. 

 

Na základě žádosti hejtmana Libereckého kraje p. Martina Půty byl zastupitelstvu města dne 

28. 3. 2013 předložen ke schválení dodatek č. 1, který byla lhůta uvedení hospice do provozu 

prodloužena o jeden rok, to je do 31. 12. 2014. Vzhledem ke skutečnosti, že Liberecký kraj 

pravděpodobně nestihne zahájit provoz hospice ve stanovené lhůtě, předkládáme ke schválení 

uzavření dodatku č. 2, tj. prodloužení termínu do 31. 12. 2015. 

 

Rada města dne 3.12.2013 souhlasila uzavřením dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 

4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 31. 10. 2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako 

dárcem a Libereckým krajem jako obdarovaným (převod budov a pozemků za účelem zřízení a 

provozování HOSPICE), kterým se prodlužuje lhůta pro uvedení hospice do provozu do 31. 12. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Darovací smlouva reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě 

Návrh dodatku č. 2 k Darovací smlouvě 
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Dodatek č. 2 
k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 

uzavřené dle ust. § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění 

 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ 00262878 

zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 

jako dárce na straně jedné 

a 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČ: 70891508 

DIČ: CZ 70891508 

jako obdarovaný na straně druhé 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně Darovací smlouvy reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 

uzavřené dne 31. 10. 2011 takto: 

1) V článku II. odst. (4) větě první se termín „31. 12. 2014“ nahrazuje termínem                  

„31. 12. 2015“. 

2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

II. 

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení. 

2) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 11. Zasedání Zastupitelstva města Liberec, 

konaném dne 12. 12. 2013 usnesením č. …../2013. 

3) Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek může být zveřejněn na webových 

stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily a že plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

 

V Liberci dne: ……………….. 
 

 

   

..................................................  .............................................................. 

Statutární město Liberec 

Mgr. Martina Rosenbergová 

primátorka 

                     Liberecký kraj 
Martin Půta 

  hejtman Libereckého kraje 

 

http://www.liberec.cz/

