
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:       

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, pří-
spěvkové organizace 

 

 

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

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

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Jan Hortvík, školství a kultury 

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

Projednáno: v 10. 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     
aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Liberec ke dni 1. 4. 2014 
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a   u k l á d á  

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

 
zajistit podpis aktualizované majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada Liberec ke dni 1.4.2014 primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergo-
vou a její předání řediteli ZOO Liberec, MVDr. Davidu Nejedlovi. 

T: červen 2014 
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Důvodová zpráva 
 
Ve zřizovací listině příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec 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“. 
V článku VII. Vymezení majetkových práv, v odst. 1 d) se dále uvádí, že organizace má při 
hospodaření se svěřeným majetkem povinnost „provádět pravidelnou inventarizaci majetku 
v souladu se zněním příslušných právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem.“  
 
V souvislosti s dostavbou akce „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“, 
tj. ukončením realizace nově vybudovaných objektů na pozemcích v k. ú. Růžodol I. (viz se-
znam v příloze č. 2), je nezbytné splnit podmínku dotační smlouvy SFŽP: 
  
• do 1 měsíce po ukončení realizace staveb se musí stát SML vlastníkem předmětu podpory 

a příjemce podpory (ZOO Liberec) k němu musí mít právo hospodaření 
• rozhodné datum dotační smlouvy SFŽP bylo stanoveno max. do 31. 5. 2014 
• po kolaudaci staveb a provedení zápisu do katastru nemovitostí předložila ZOO dokumen-

taci včetně kopií faktur k zařazení staveb do účetní evidence, aby mohly být stavby ná-
sledně zařazeny i do účetnictví zřizovatele (SML) 

• vydáním aktualizované přílohy majetku ke zřizovací listině ZOO Liberec, schválené Za-
stupitelstvem města Liberec dne 29. 5. 2014, tak bude splněna podmínka SFŽP 

• datum účinnosti aktualizované přílohy ke zřizovací listině bylo stanoveno ke 
dni 1.  4. 2014 v souladu s účetní závěrkou ZOO za 1. čtvrtletí 2014, ve které mají být 
stavby zaúčtovány 

• nově zařazené objekty jsou v návrhu majetkové přílohy seřazeny za sebou pod evidenč-
ními čísly EISL00000001 – EISL00000020. 

  
 
Poslední aktualizace majetku ZOO Liberec byla schválena Zastupitelstvem města Liberec 
k datu 1. 1. 2014 (viz níže příloha č. 3). 
 
Odbor péče o občany ve spolupráci s odborem majetku předkládá Radě města Liberec 
k odsouhlasení a Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrh majetkové přílohy ke zřizo-
vací listině ZOO Liberec s datem účinnosti 1. 4. 2014 a datem předložení do ZM 
29. 5. 2014 (podmínka max. do 31. 5. 2014).  
Vydáním této aktualizované přílohy ke zřizovací listině ZOO Liberec tak bude splněna ne-
zbytná podmínka dotační smlouvy SFŽP. 
 
 
 
 
 
Přílohy 
 
1/ Návrh majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec s datem účinnos-
ti 1. 4. 2014 ke schválení 
2/ Seznam nově vybudovaných objektů v rámci dotace SFŽP pro ZOO Liberec na akci „Zá-
chranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ 
3/ Předchozí schválená majetková příloha ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec 
s datem účinnosti 1. 1. 2014 


































