
 

 

               
 
 

Starosta 
 
 

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 26.05.2021 

Bod pořadu jednání:   
 
13.         Zřízení Domova seniorů Vratislavice 
 

 

Věc:      OZV školské obvody Zřízení příspěvkové organizace Domov seniorů Vratislavice 

  
  

Důvod předložení:                                 

Odbor: Kancelář tajemníka 

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, tajemník 

Projednáno: Rada MO 17.05.2021  

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zřizuje Domov seniorů 
Vratislavice, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, a to ke dni 
1.6.2021, a ukládá starostovi podepsat zřizovací listinu a zajistit veškeré kroky nezbytné ke 
vzniku a zahájení činnosti Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace. 
Z: starosta                                                                                                                 T: 06/2021 
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Důvodová zpráva: 
 
Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavřely dne 12.5.2021 Smlouvu o vzájemném převodu 
činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků, jejímž předmětem je vzájemné 
převzetí 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. Jejich novým zřizovatelem bude Liberecký kraj. 
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 dojde k 1. 1. 2022.   
 

Problematiku příspěvkových organizací upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení tohoto zákona upravují zřizování, 
změny, zrušení, rozdělení, sloučení a splynutí příspěvkových organizací. Tento zákon však nezná a 
neupravuje možnost přechodu zřizovatelských kompetencí z jednoho zřizovatele na zřizovatele jiného. 
Není proto možné tuto změnu uskutečnit bez současného zániku jedné příspěvkové organizace a 
vzniku příspěvkové organizace nové.  

 

Podmínkou je tedy rozhodnutí zastupitelstva města, resp. městského obvodu o zřízení příspěvkových 
organizací nových, jejichž zřizovatelem se stane město, resp. městský obvod a rozhodnutí 
zastupitelstva kraje o zrušení stávajících příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj.  

 

Nově zřízené organizace ponesou název Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace a 
Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace,  a budou vykonávat své činnosti dle návrhu 
zřizovacích listin, rozsah vykonávaných činností zůstane plně zachován jako u původních 
příspěvkových organizací kraje. Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, má být zřízen a 
provozován Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou.   

 

Po dobu několika měsíců budou paralelně existovat příspěvkové organizace města i kraje, aby si 
mohly vzájemně převést zaměstnance, vypořádat zápisy do katastrů nemovitostí atd. Nové domovy 
pro seniory pak především musejí zažádat o zápis do základní sítě sociálních služeb LK a následně o 
dotaci z MPSV, aby ji mohly v roce 2022 čerpat na služby registrované dle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (tj. §49 domov pro seniory, §50 domov se zvláštním režimem), dále předsmluvnit 
své vztahy se zdravotními pojišťovnami, s klienty atd.. 
 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17.5.2021 vyslovila souhlas se zřízením 
příspěvkové organizace Domov seniorů Vratislavice, a uložila starostovi předložit tento návrh k 
projednání Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
 
 
 
Přílohy materiálu: 
 
č. 1 – zřizovací listina  
č. 2 -  smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a 
závazků 
 


