
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková 
organizace 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Hortvík  

odbor, oddělení: péče o občany, školství a kultury 

telefon: 48 524 3374 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Jan Hortvík 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 

Projednáno: v RM dne 20. 5. 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       

s c h v a l u j e     

 

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková orga-
nizace 
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a  u k l á d á 

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace primátorkou města        
Mgr. Martinou Rosenbergovou a jeho předání ředitelce Základní školy, Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvková organizace. 

 

T: červen 2014 
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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města dne 22. 2. 2007 schválilo sloučení Základní školy, Liberec, nám. Míru 

212/2, jakožto organizace slučované, se Základní školou, Liberec, Sokolovská 328, 

v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkovou organizaci, 

s účinností k 1. 7. 2007 (v roce 2004 zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 9/04 

zrušení základní školy na náměstí Míru, tento záměr byl na základě požadavků rodičovské  

veřejnosti následně změněn na sloučení se základní školou v Sokolovské ulici). Současně 

v tomto termínu bylo zřízeno a zapsáno odloučené pracoviště Základní školy, Liberec, Soko- 

lovská 328, v objektu na náměstí Míru do rejstříku škol a školských zařízení. Po sloučení ško- 

la užívala dvě samostatné budovy. 

 

Rodiče žáků z odloučeného pracoviště na nám. Míru se obrátili dne 12. 7. 2012 na školskou  

radu při základní škole s návrhem na osamostatnění odloučeného pracoviště. Školská rada  

tento návrh projednala a rozhodla osamostatnění doporučit zřizovateli. Předsedkyně školské  

rady při Základní škole Sokolovská, MUDr. Zuzana Kofferová, požádala o předložení stano- 

viska školské rady ve věci osamostatnění odloučeného pracoviště Základní školy na nám.  

Míru 212/2 radě města Liberec, která svým usnesením č. 911/2012 ze dne 20. listopadu 2012  

schválila záměr zřízení Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace a  

její zápis do rejstříku škol a školských zařízení a obchodního rejstříku, s účinností od 1. čer- 

vence 2014. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27. 6. 2013 schválilo v souladu se zákonem  

č. 250/2000Sb, svým usnesením č. 14/2013:  

 

1. zrušení odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 

organizace v Liberci, nám. Míru 212/2 a jeho výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, 

s účinností od 1. července 2014, 

2. zřízení Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace a její zápis do  

rejstříku škol a školských zařízení a obchodního rejstříku, s účinností od 1. července 2014, 

3. dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 

organizace, s účinností od 1. července 2014, 

4. zřizovací listinu Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace, 

s účinností od 1. července 2014. 
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§ 27, odst. 7, zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů však ho- 

voří nejen o nejen rozhodném dnu, ale i rozsahu rozdělovacího aktu, což se nestalo. 

 

„Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem  

určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, prá- 

va a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organi- 

zace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a  

závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u  

příspěvkových organizací téhož zřizovatele.“ 

 

Na základě této skutečnosti a v zájmu zachování právní jistoty, doporučuje odbor péče o ob- 

čany napravit tuto skutečnost schválením dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy,  

Liberec, nám. Míru 2012/2, příspěvkové organizace, s účinností od 1. července 2014, který  

určí, že Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace je nástupnickou  

organizací odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328 na náměstí Míru  

212/2, na kterou přecházejí všechna práva a povinnosti. 

Především pak to, že práva a povinnosti vyplývající ze všech pracovně právních vztahů osob  

vykonávajících i po 30. 6. 2014 pedagogickou činnost stejně jako i služby s provozem zaříze- 

ní související u právního subjektu Základní školy, Liberec, Sokolovská 328 na odloučeném  

pracovišti na náměstí Míru 212/2 přejdou ve stejném rozsahu na Základní školu, Liberec,  

nám. Míru 212/2, příspěvková organizace, která je způsobilá pokračovat v dosavadní činnosti  

bývalého zaměstnavatele a bude plnit úkoly zaměstnavatele pro zaměstnance bývalého od- 

loučeného pracoviště. 

 

 

Přílohy: 

 

Zřizovací listina Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvko- 

vá organizace  
 



















S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59 

D  O  D  A  T  E  K   Č.   1 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, náměstí Míru 212/2, 

příspěvková organizace 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva č. … ze dne … 

s c h v a l u j e 

podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 v tomto znění: 

V čl. XII. se doplňuje odstavec 6 : Organizace se podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stává 
nástupnickou organizací odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328 
na náměstí Míru 212/2, na kterou přecházejí veškerá práva a závazky odloučeného 
pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328 na náměstí Míru 212/2. 

 
 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. července 2014. 
2. Tento dodatek je pořízen ve dvou výtiscích, které mají stejnou platnost. 
3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 

 

 

 
 
 
V Liberci dne       Mgr. Martina Rosenbergová 
        primátorka města                           
                                 

   
    
   

 


