
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací soci-
álního a zdravotního zaměření  

 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, referent sociálních služeb                            
Pavla Krhounková, referent oddělení informační soustavy a 
daní  

odbor, oddělení: odbor péče o občany, oddělení humanitní                                      
odbor ekonomiky, oddělení informační soustavy a daní                        

telefon: 48 524 4982 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous, vedoucí oddělení humanitního 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král, vedoucí odboru péče o občany                
Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Projednáno: v RM dne 15. 4. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e     

 

aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření: 

1/ Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 

2/ Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 

3/ Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

 

a  u k l á d á 

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  

zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a 
jejich předání ředitelům příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření. 

          

          T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Na základě předložených inventurních seznamů majetku svěřeného do správy příspěvkovým 
organizacím sociálního a zdravotního zaměření, předkládá odbor péče o občany spolu 
s odborem ekonomiky, oddělením informační soustavy a daní, radě města k odsouhlasení a 
následně zastupitelstvu města ke schválení upravené majetkové přílohy příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření, u kterých došlo ke změnám svěřeného majetku 
ke dni 1. 1. 2014. 
 
Předkládané majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam svěřeného majetku 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřizovaných statutárním městem 
Liberec. 
 
Pro srovnání přikládá odbor péče o občany v příloze č. 4 – 6 majetkové přílohy platné ke dni 
1.1.2013. 
 
 
 
Příloha č. 1: Majetková příloha p.o. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec k 1.1.2014 
Příloha č. 2: Majetková příloha p.o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec k 1.1.2014 
Příloha č. 3: Majetková příloha p.o. Komunitní středisko KONTAKT Liberec k 1.1.2014 
Příloha č. 4: Majetková příloha p.o. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec k 1.1.2013 
Příloha č. 5: Majetková příloha p.o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec k 1.1.2013 
Příloha č. 6: Majetková příloha p.o. Komunitní středisko KONTAKT Liberec k 1.1.2013 

 

 

 


































