
 

 

               
 
 

Starosta 
 
 

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

Bod pořadu jednání:   
 
14.         Memorandum mezi SML a MO Vratislavice  

 

Věc:      OZV školské obvody Memorandum mezi SML a MO 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 schvaluje uzavření 
Memoranda o vzájemné spolupráci při financování oprav a investic Domova seniorů ve 
Vratislavicích nad Nisou mezi statutárním městem Liberec a Městským obvodem Liberec - 
Vratislavice nad Nisou dle přílohy č. 1, a ukládá starostovi zajistit podpis tohoto memoranda. 
Z: starosta                                                                                                                 T: 06/2021 
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Důvodová zpráva: 
 

Memorandum upravuje vzájemnou spolupráci SML a MO Vratislavice při financování oprav a investic 
Domova seniorů ve Vratislavicích nad Nisou.  

 

Účelem Memoranda je vzájemný závazek SML a MO Vratislavice rozvíjet Domov seniorů ve 
Vratislavicích na Nisou a podílet se společně na opravách většího rozsahu a investicích, které budou 
vyžadovat budovy, v nichž je Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou provozován.  

 

MO Vratislavice se zaváže, 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. 

 

SML se zaváže podílet se společně s MO Vratislavice na investicích nebo opravách majetku 
svěřeného příspěvkové organizaci Domov seniorů Vratislavice, pokud jejich výše přesáhne částku 3 
mil. 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, zaváže se město podílet se na úhradě celkových nákladů na tyto 
investice nebo opravy společně s MO Vratislavice tak, že uhradí polovinu ze souhrnu nákladů všech 
investic a oprav, o které tyto převyšují v jednom kalendářním roce částku 3 mil. Kč. 
 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17.5.2021 vyslovila souhlas a 
uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci při financování oprav a investic Domova seniorů ve 
Vratislavicích nad Nisou mezi statutárním městem Liberec a Městským obvodem Liberec - Vratislavice 
nad Nisou dle přílohy č. 1, a uložila starostovi předložit tento návrh k projednání Zastupitelstvu 
Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
 
 
 
Přílohy materiálu: 
 
č. 1 – Návrh Memoranda SML - MO Vratislavice 
 


