
 

 

               
 
 

Starosta 
 
 

02. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 07. 04. 2021 

Bod pořadu jednání:   
 
17. Převzetí zřizovatelských funkcí domova pro seniory 
Vratislavice 
 

 

Věc:      OZV školské obvody Souhlas s převzetím zřizovatelských funkcí domova pro seniory ve 
Vratislavicích nad Nisou 

  
  

Důvod předložení:                                 

Odbor: Kancelář tajemníka 

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, tajemník 

Projednáno: Rada MO 22.3.2021  

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje převzetí 
zřizovatelských funkcí domova pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou, a ukládá starostovi 
informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                 T: 04/2021 
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Důvodová zpráva: 
 
Statutární město Liberec a Liberecký kraj v současné době projednávají záměr vzájemného převzetí 
svých příspěvkových organizací. Statutární město Liberec je zřizovatelem Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace a Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace. Jedná se o dvě 
organizace s nadregionálním významem. Liberecký kraj je zřizovatelem Domu seniorů Liberec - 
Františkov, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvkové 
organizace. Tyto organizace poskytují své služby naopak především obyvatelům města Liberec. Ke 
změně zřizovatelů by mělo dojít k 1. 1. 2022. S ohledem na velikost a rozsah činností je možné, že 
některé úkony budou řešeny ještě v průběhu roku 2022. Součástí tohoto vzájemného převzetí budou i 
nemovitosti, které ke své činnosti uvedené organizace užívají. 
 
V souladu s  ust. čl.19 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) bude od 
Libereckého kraje získaný nemovitý majetek areálu domova svěřen do správy městského obvodu 
(jako je již nyní tzv. dům Marta).  
 
Nově zřízená příspěvková organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, musí být  
s ohledem na napjatý časový harmonogram vzájemného převzetí  příspěvkových organizací zřízena 
co nejdříve. Na jednání mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem byl až dne 31.3.2021 
dojednán přesný postup. MO Liberec - Vratislavice nad Nisou bude zřizovatelem nově vzniklé 
příspěvkové organizace. Proto bude třeba novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 (Statut 
města Liberec), neboť současná úprava umožňuje, aby městský obvod byl zřizovatelem školských 
zařízení, nikoli však zařízení sociálních služeb. Vzhledem k nutnosti projednat návrh textu OZV 
s MSML nemůže text navrhované novelizace statutu předložen již při rozeslání tohoto materiálu. 
Zastupitelům s omluvou bude návrh novely Statutu rozeslán před jednáním ZMO.  

 
Příloha materiálu: 
 
č. 1 – SWOT analýza 

 
 


