
 

               
 
 
 

 Ekonomický odbor 
 
 

2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 3. 6. 2020 

Bod pořadu jednání:   
 
9. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 ZŘIZOVACÍCH LISTIN PO  
 

Věc:      Změna přílohy č. 1 zřizovacích listin PO – vymezení svěřeného majetku 
 

Důvod předložení: 
  

Odbor: Ekonomický odbor 

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO 

Projednáno: RMO 20.5.2020, FV 27.5.2020 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:   

Počet výtisků:  
 
 
 
 
 

Návrhy usnesení 
 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
změnu Přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací a ukládá starostovi přílohy 
zřizovacích listin podepsat. 
 
Z: EO                    T: 6/2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Důvodová zpráva: 
 
Obsahem přílohy zřizovací listiny PO je vymezení svěřeného majetku, které se v průběhu účetního 
období mění podle toho, jak organizace s majetkem nakládají. Přílohu je třeba aktualizovat dle stavu 
zjištěného inventurou k 31.12.2019 provedenou organizací, pokud se mění hodnota nemovitých věcí 
(např. technickým zhodnocením, svěřením majetku apod., novelou zřizovací listiny, apod.). V přílohách je 
vyčíslena změna nemovitého majetku. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

  CZK poslední platné ZL CZK nově schvalované ZL 

Název PO 
Poslední aktualizace 
přílohy ZL k: 

Pozemky Stavby Pozemky Stavby 

MŠ Lísteček  31.7.2019 2 705 423,00 69 953 193,88 2 705 423,00 69 908 768,891 

MŠ Sídliště 1.1.2019 2 121 240,00 18 051 730,97 2 121 240,00 18 184 367,972 

ZŠ Vratislavice 1.1.2019 3 886 838,00 120 411 997,64     

 
1 hodnota snížena o vyřazení venkovní terasy, která byla zrušena přístavbou MŠ Lísteček (Východní 270) 

2 hodnota zvýšena o svěření TZ budovy MŠ Sídliště (žaluzie); houpadlo koník, houpadlo slepice 

 
Hodnota dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou nad 40 CTZK (resp. 60 TCZK) a drobného 
majetku se mění na základě hospodaření s majetkem podle zřizovací listiny a je dána inventarizací 
k 31. 12. příslušného účetního období. Dokladová dokumentace těchto položek je uložena v sídle zřízené 
organizace. 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 zřizovací listiny MŠ Lísteček  
Příloha č. 1 zřizovací listiny MŠ Sídliště 
 
 



 

 

 

 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině organizace 
 
Název organizace: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Východní 270, Liberec 30 

IČ:   46746480 

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou č. ze dne   byl 

vymezen majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává ke dni 1.1.2020. 

 

Specifikace svěřeného nemovitého majetku  

Pozemky 
parc. č výměra m2 druh pozemku, zp.využití kat. území list vlast. 

2246 438 Zastavěná plocha Vratislavice nad Nisou LV1 

2250 203 Zbořeniště Vratislavice nad Nisou LV1 

2247/1 300 Zahrada Vratislavice nad Nisou LV1 

2251 1081 Zahrada Vratislavice nad Nisou LV1 

2247/2 173 Zahrada Vratislavice nad Nisou LV1 

1467 305 Zastavěná plocha Vratislavice nad Nisou LV1 

1468 3226 Ostatní plocha Vratislavice nad Nisou LV1 

1340/24 269 Zastavěná plocha a nádvoří Vratislavice nad Nisou LV1 

1340/26 1258 Ostatní plocha – jiná plocha Vratislavice nad Nisou LV1 

2413/4         1835       Zastavěná plocha a nádvoří    Vratislavice nad Nisou           LV1 

Stavby 
parc. č č. popisné stavba kat. území list vlast. 

2246 270 Občanská vybavenost Vratislavice nad Nisou LV1 

1467 282 Objekt bydlení Vratislavice nad Nisou LV1 

1340/24 1122 Občanská vybavenost Vratislavice nad Nisou LV1 

2413/4             1835       Občanská vybavenost                   Vratislavice nad Nisou           LV1 

 

Hodnota svěřeného nemovitého majetku 

Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů) 

Hodnota nemovitého majetku v Kč 

   pořizovací hodnota 

Stavby   69 908 768,89 

Pozemky a trvalé porosty   2 705 423,00 

 

Specifikace a hodnota svěřeného movitého majetku 

Dokladová dokumentace je uložena na ekonomickém odboru Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad 

Nisou. Hodnota dlouhodobého majetku se mění na základě hospodaření s majetkem podle zřizovací 

listiny a je dána inventarizací majetku organizace k 31.12. příslušného účetního období. 

 

Hodnota drobného dlouhodobého majetku se mění na základě hospodaření s majetkem podle zřizovací 

listiny a je dána inventarizací k 31.12. příslušného účetního období. Dokladová dokumentace je uložena 

v sídle zřízené organizace. 

 

Vydáním přílohy se ruší platnost přílohy vydané v minulém období. Příloha bude aktualizována v případě 

změny pořizovací hodnoty uvedené výše nebo specifikace nemovitého majetku. 

 

V Liberci, dne 4.6.2020 

 

 

 

             Lukáš Pohanka 

starosta Městského obvodu Liberec –       

Vratislavice nad Nisou 



 

 

 

 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině organizace 
 
Název organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková 

organizace 
Sídlo organizace: Skloněná 1414, Liberec 30 

IČ:   46746234  

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou č. ze dne byl 

vymezen majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává ke dni 1.1.2020. 

 

Specifikace svěřeného nemovitého majetku  

 

Pozemky 

parc. č výměra m2 druh pozemku, zp.využití kat. území list vlast. 

1292/1 3877 Ostatní plocha Vratislavice nad Nisou LV1 

1292/8 944 Zastavěná plocha Vratislavice nad Nisou LV1 

 

Stavby 

parc. č č. popisné stavba kat. území list vlast. 

1292/8 1414 Občanská vybavenost Vratislavice nad Nisou LV1 

 

Hodnota svěřeného nemovitého majetku 

Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů) 

Hodnota nemovitého majetku v Kč 

   pořizovací hodnota 

Stavby   18 184 367, 97 

Pozemky a trvalé porosty   2 121 240,00 

 

Specifikace a hodnota svěřeného movitého majetku 

Dokladová dokumentace je uložena na ekonomickém odboru Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad 

Nisou. Hodnota dlouhodobého majetku se mění na základě hospodaření s majetkem podle zřizovací 

listiny a je dána inventarizací majetku organizace k 31.12. příslušného účetního období. 

 

Hodnota drobného dlouhodobého majetku se mění na základě hospodaření s majetkem podle zřizovací 

listiny je dána inventarizací k 31.12. příslušného účetního období. Dokladová dokumentace je uložena 

v sídle zřízené organizace. 

 

Vydáním přílohy se ruší platnost přílohy vydané v minulém období. Příloha bude aktualizována v případě 

změny pořizovací hodnoty uvedené výše nebo specifikace nemovitého majetku. 

 

V Liberci, dne 4.6.2020 

 

 

 

            Lukáš Pohanka 

starosta Městského obvodu Liberec –       

Vratislavice nad Nisou 

 
 


