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Memorandum 

o vzájemné  spolupráci  při  f inancování oprav a invest ic   

Domova seniorů ve Vrat is lavic ích nad Nisou  

 

 

uzavřené mezi: 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 

se sídlem: Liberec, 46001, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1 

IČO: 00 262 978 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města Liberec 

(dále jen „Město“)  

 

a 

 

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU  

se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX 

IČO: 00 262 978 

zastoupený: Lukášem Pohankou, starostou 

(dále jen „Městský obvod“) 

 

I.  

Předmět Memoranda 

 

1. Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavřely dne 12.5.2021 Smlouvu č. 

OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících 

práv, povinností a závazků, která je právním základem pro vzájemné předání a 

převedení činností určených příspěvkových organizací. Statutární město Liberec 

předá Libereckému kraji činnosti a majetek těchto organizací: Zoologická zahrada 

Liberec, Botanická zahrada Liberec. Liberecký kraj předá Statutárnímu městu Liberec 

činnosti a majetek těchto organizací: Dům seniorů Liberec – Františkov, Domov pro 

seniory Vratislavice nad Nisou. 

 

2. Na základě skutečnosti, že se krajská organizace Domov pro seniory Vratislavice nad 

Nisou nachází na území Městského obvodu, dohodly se Město a Městský obvod na 

změně obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) tak, že nově bude 

Městský obvod oprávněn zřizovat, spravovat a rušit zařízení sociálních služeb na 

svém území. 
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3. Převzetím zřizovatelských funkcí ve vztahu k doposud krajské organizaci Domov pro 

seniory Vratislavice nad Nisou bude Městský obvod nově povinen ze svého rozpočtu 

vyčlenit provozní příspěvek zřizovatele pro tento domov pro seniory. Výše tohoto 

provozního příspěvku se mění v závislosti na výši přiznané státní dotace, 

v posledních letech pak činí v průměru částku 10 miliónů Kč. 

 

 

4. Účelem tohoto memoranda je pak vzájemný závazek Města a Městského obvodu 

rozvíjet domov pro seniory a podílet se společně na opravách většího rozsahu a 

investicích, které budou vyžadovat budovy, v nichž je Domov pro seniory Vratislavice 

nad Nisou provozován. 

 

 

II.  

1. Městský obvod se zavazuje v souladu s výše uvedenou smlouvou mezi Městem a 

Libereckým krajem zřídit svoji příspěvkovou organizaci Domov seniorů Vratislavice, 

převzít postupně činnosti a majetek krajské organizace Domov pro seniory 

Vratislavice nad Nisou a zajistit od 1.1.2022 činnost domova v doposud 

provozovaném rozsahu. Městský obvod se zavazuje prostřednictví této své nově 

zřizované příspěvkové organizace zajistit sociální služby všem současným i budoucím 

uživatelům v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy bez ohledu na 

místo jejich trvalého pobytu.  

 

2. Městský obvod se zavazuje, že uhradí sám celkové náklady na investice  a opravy 

majetku svěřeného příspěvkové organizaci Domov seniorů Vratislavice, pokud tyto ve 

svém součtu nepřevýší částku 3 mil. Kč v jednom kalendářním roce. 
 

3. Město se zavazuje podílet se společně s Městským obvodem na investicích nebo 

opravách majetku svěřeného příspěvkové organizaci Domov seniorů Vratislavice, 

pokud jejich výše přesáhne částku 3 miliony Kč v jednom kalendářním roce. Pokud 

celková částka nákladů na investice nebo opravy majetku svěřeného příspěvkové 

organizaci Domov seniorů Vratislavice v jednom kalendářním roce přesáhne ve svém 

součtu částku 3 mil. Kč, zavazuje se Město podílet se na úhradě celkových nákladů na 

tyto  investice nebo opravy společně s Městským obvodem tak, že uhradí polovinu 

ze souhrnu nákladů všech investic a oprav, o které tyto převyšují v jednom 

kalendářním roce částku 3 mil. Kč. 
 

   
III. 

 

Město a Městský obvod se dohodly, že v případě plánovaní investic nebo oprav většího 

rozsahu ve smyslu tohoto memoranda bude Městský obvod informovat o předpokládané 

ceně a době realizace Město vždy nejpozději do konce září kalendářního roku 

předcházejícího roku realizace. Město se zavazuje, že do svého rozpočtu pak způsobem, 

který zvolí, zahrne i podíl na nákladech na investicích nebo opravách většího rozsahu. 

Svůj podíl na nákladech se pak Město zavazuje převést Městskému obvodu do 30 dnů od 

uzavření příslušné smlouvy o dílo se zhotovitelem realizujícím investici nebo opravu.  

 

IV. 

1. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou jejich 

účastníků. 

 

2. Toto memorandum bylo vypracováno ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má 

povahu originálu.   
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3. Toto memorandum může být měněno a doplňováno pouze písemně, formou 

očíslovaných dodatků, které musejí schváleny ve stejném režimu jako memorandum 

samotné.   

  

4. Vyskytnou-li se při realizaci tohoto memoranda nějaké nejasnosti, zavazují se jeho 

účastníci za účelem jejich odstranění vyvinout veškeré úsilí a k tomu poskytnout 

potřebnou součinnost. 

 

5. Uzavření tohoto memoranda bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č. …………. ze dne ……… a usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – 

Vratislavice nad Nisou č. ......................... ze dne .................... 

 

 

 

 

 

V Liberci dne ……………………      

 

 

 

 

 

…………………………………………                              ……………………………………… 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc    Lukáš Pohanka  

primátor statutárního města Liberec        starosta Městského obvodu Liberec  

– Vratislavice nad Nisou 

 


