Z á p i s č. 8
z 8. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 13. 4. 2021
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková

Ověřovatelé

Ing. Zbyněk Miklík a Ing. Květa Vinklátová

Zapisovatelka

Jitka Machálková

8. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, ve 12.25 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Zbyněk Miklík a Ing. Květa Vinklátová, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Smlouva a memorandum o převodu
příspěvkových organizací Zoologická
zahrada Liberec a Botanická zahrada
Liberec na Liberecký kraj a Domova
seniorů Liberec - Františkov a Domova
pro seniory Vratislavice nad Nisou na
Statutární město Liberec

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada
Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec
- Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město Liberec
M. Půta na jednání rady kraje přivítal primátora statutárního města Liberce Ing. Jaroslava
Zámečníka, CSc., náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
PhDr. Mgr. Ivana Langra, Ph.D., předsedy zastupitelských klubů Ing. Jarmilu Valešovou,
Mgr. Michala Švarce, MVDr. Davida Nejedla, ředitele ZOO Liberec, p. o., RNDr. Miloslava
Studničku, CSc., ředitele Botanické zahrady Liberec, p. o., Bc. Jana Gabriela, ředitele Domova
seniorů Liberec–Františkov, Mgr. Evu Stehlíkovou, ředitelku Domova pro seniory Vratislavice
nad Nisou, p. o. Načež předal slovo předkladatelce materiálu Ing. Vinklátové.
Ing. Vinklátová uvítala všechny přítomné hosty a uvedla, že bod se zabývá změnou
zřizovatelských kompetencí uvedených čtyř příspěvkových organizací mezi městem Liberec
a Libereckým krajem. Po několika měsíčních jednáních se podařilo dojít k dohodě, kdy ZOO
Liberec a Botanická zahrada Liberec přejdou ke zřizování Libereckému kraji a dále Domov
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seniorů Liberec-Františkov a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou městu Liberec.
Poděkovala všem zúčastněným stranám, včetně právního oddělení za pomoc při vyhotovení
předloženého materiálu tj. smlouvy a memoranda. Požádala o případné dotazy či připomínky.
M. Půta poděkoval všem, kteří se podíleli na tvorbě materiálu a rovněž jej připomínkovali.
Zdůraznil, že Liberecký kraj předává dvě skvěle fungující organizace starající se o seniory
s personálem, který skvěle zvládl poslední rok a měsíc v mimořádně obtížné situaci. Poděkoval
paní ředitelce a panu řediteli za jejich vykonanou činnost. Na straně města již probíhají první
kroky vedoucí k bezproblémovému převodu. Stručně zhodnotil několikaleté nastavování
modelu spolupráce kraje a města při organizování a financování organizací s nadregionálním
významem. Tento krok by měl financování nastavit na 50 % město Liberec a 50 % Liberecký
kraj. Tímto materiálem je nahrazena abstinence změny legislativy v případě nadregionálních
institucí, aby mohly být zřizovány více než jedním zřizovatelem, což se rovněž týká Oblastní
galerie Liberec, Krajské knihovny v Liberci, Divadla F. X. Šaldy, Naivního divadla
a Severočeského muzea v Liberci, tímto krokem by měla být situace narovnána. Nyní je
výjimečná situace vzhledem k mezi času mezi krajskými a komunálními volbami. Takto složité
věci se nedomlouvají zcela jednoduše. Konstatoval, že za tímto materiálem stojí nutné nastavení
garance financování nově přejímaných organizací, ale i všech dalších 79 příspěvkových
organizací, které kraj zřizuje. Je nutné pracovat s rozpočtem Libereckého kraje, který je
nastaven racionálně. Důležité je financovat příspěvkové organizace nejen provozně, ale je nutné
příspěvkové organizace rozvíjet.
Ing. Zámečník, CSc., s panem náměstkem PhDr. Mgr. Langrem, Ph.D., poděkoval za pozvání
a možnost svého vyjádření na jednání rady kraje. Konstatoval, že se na převzetí obou domovů
seniorů velmi těší. Město Liberec má, díky panu PhDr. Mgr. Langrovi, Ph.D., velmi dobře
zpracovaný komunitní plán a sociální práci na území města Liberec. V obou domovech seniorů
je kolem 80 % občanů z města Liberec. Těší se na zvelebování obou domovů pro seniory.
Současně město Liberec respektuje pravidla, neboť jsou obě organizace v základní síti a jsou
tedy dostupné všem, nejen občanům města Liberec. Doufá, že vše bude fungovat tak, jako když
byly tyto organizace zřizovány Libereckým krajem. Poděkoval všem náměstkům a členům rady
kraje za dosavadní péči o tyto instituce. Co se týče ZOO a Botanické zahrady rádi by, aby tyto
zahrady vzkvétaly i nadále. Uvedl, že krajská města nemají dobře nastaveny podmínky
v rozpočtovém určení daní a velmi těžko se financují nadregionální kulturní instituce. Je snaha
uspokojit občany města Liberec. Občané města Liberec tvoří čtvrtinu všech občanů
Libereckého kraje. Požádal, aby se Liberecký kraj ujal těchto dvou zařízení a aby společně
s městem Liberec se dalších 10 let velmi razantně zasloužil o rozvoj. Cílem je, aby se Liberecká
zoologická zahrada přiblížila do top 10 ZOO v celé ČR. Je rád, že Liberecký kraj vyjádřil
ochotu vzít na sebe a rozvíjet dále ZOO a Botanickou zahradu a přislíbil, že město Liberec
se bude snažit tomuto napomáhat.
Ing. Miklík sdělil, že cesta k tomuto rozhodnutí nebyla úplně jednoduchá a doufá, že tedy
nastane především rozvoj ZOO Liberec do budoucna a zachování standardů. Hlavním důvodem
je zajistit chod ZOO s dojednanými podmínkami. Samozřejmě proběhla celá řada diskuzí
a výhrad, které byly vyjasněny. Požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání, a to v bodu
č. 7 smlouvy v odstavci 4, který se týká předávání majetku v organizacích, a to konkrétně
popsat mechanizmus převodů v jednotlivých darovacích smlouvách příspěvkových organizací.
Jedná se o dlouhodobé smlouvy. Konstatoval, že je rád za výsledek dohody.
Mgr. Ulmann upřesnil, že doplnění důvodové zprávy po projednání bude následující
– Mechanizmus případného zpětného převodu majetku bude popsán v jednotlivých darovacích
smlouvách, neboť se mohou lišit podle typu majetku, movité, nemovité věci či zásoby apod.
Doplnil, že nelze toto obecně popsat do stávající obecné smlouvy o převodu. Do smlouvy
se zasahovat nebude, v samotných jednotlivých smlouvách bude na toto pomatováno.
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M. Půta popsal princip týkající se převodu majetku, a to na základě obavy města, že v případě
kdyby v budoucnosti chtěl kraj vrátit majetek městu tak, aby převod majetku byl bezúplatný.
Tento princip by ve smlouvách měl být rovněž ošetřen.
Mgr. Richter je rád, že došlo k dohodě. Požádal o zdůvodnění a vysvětlení rozdílných termínů
uvedených v důvodové zprávě materiálu. Konkrétně se jedná o rozdílné termíny ve zřízení
organizací a současně dat zrušení stávajících organizací.
Členové rady kraje se shodli, že vysvětlení termínů bude doplněno do důvodové zprávy jak
v materiálu po projednání, tak v materiálu, který bude předložen zastupitelstvu kraje.
Mgr. Ulmann doplnil, že v případě zrušení příspěvkové organizace k 31. 12. 2021, tak veškeré
nevyrovnané závazky a práva přecházely na zřizovatele. Může se jednat např. o vyúčtování
energie, daní a další.
Mgr. Stehlíková sdělila, že termín 30. 6. 2022 je z důvodu vyúčtování a vykázání kompletní
statistiky v tzv. OK systému státních dotací MPSV.
Bc. Gabriel souhlasí s paní ředitelkou a doplnil, že k tomuto přibývá i vyúčtování zdravotních
pojišťoven.
M. Půta doplnil, že je předpoklad, že současní ředitelé budou požádáni, aby v přechodné době
dotáhly věci do konce.
Mgr. Richter se dotázal na termín u vzniku příspěvkových organizací na straně města Liberec,
kde je u jedné příspěvkové organizace uveden termín 1. 5. 2022 a u druhé příspěvkové
organizace od 1. 6. 2022.
Ing. Zámečník, CSc., vysvětlil, že důvodem je, že Domov seniorů Liberec-Františkov bude
přímo pod SML a druhý Domov pro seniory bude pod Městským obvodem Vratislavice
nad Nisou.
M. Půta požádal, aby uvedená vysvětlení byla rovněž součástí důvodové zprávy po projednání.
MVDr. Nejedlo poděkoval všem zúčastněným za vynaloženou energii a čas.
M. Půta konstatoval, že jednání zastupitelstva kraje se uskuteční dne 27. 4. 2021 a požádal
o přítomnost pana primátora Ing. Zámečníka, CSc., i oba ředitele příspěvkových organizací
MVDr. Nejedla a RNDr. Studničky, CSc. Dále uvedl, že Město Liberec má zastupitelstvo
naplánováno na 29. 4. 2021.
Ing. Zámečník, CSc., pozval pana hejtmana na zastupitelstvo města Liberce k projednání tohoto
bodu.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 624/21/mRK
Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada
Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec
- Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s návrhem smlouvy č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku
a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi Libereckým krajem
a Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
IČO: 00 262 978,
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b) s návrhem Memoranda o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových
organizací č. OLP/1214/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00 262 978
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1204/2021 a memoranda
č. OLP/1214/2021 zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 8. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2021 ve 12.45 hodin.
Ověřovatelé
Ing. Zbyněk Miklík

………………………………….

Ing. Květa Vinklátová

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman

Liberec 13. 4. 2021
zapsala Jitka Machálková
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