STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016
Bod pořadu jednání:

Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace
Stručný obsah: Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 108/16/ZK ze dne
23.2.2016 a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 33/2016 ze dne 25.2.2016 byl
schválen Záměr změny zřizovatelských kompetencí k činnostem Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace, ze statutárního města Liberec na Liberecký
kraj, a to z důvodu nadregionální územní působnosti příspěvkové organizace DC Sluníčko. Vzhledem k tomu, že platná legislativa nezná a neupravuje možnost přechodu
zřizovatelských kompetencí z jednoho zřizovatele na druhého, musí být tato změna
provedena zrušením stávající příspěvkové organizace SML za současného zřízení nové
příspěvkové organizace krajem.

Zpracovala:

Mgr. Ivana Vodolanová, právník odboru SK

odbor, oddělení:

odbor školství a sociálních věcí

telefon:

485 243 378

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous
v RM dne 19. 4. 2016

Poznámka:

Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace, IČ 00828963, se sídlem Liberec Liberec XV-Starý Harcov, Pekárkova 572/5, PSČ 46015, a to s účinností od 1. 9. 2016,

a ukládá
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit veškeré kroky nezbytné k zániku a
ukončení činnosti Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace
T: do 31.8.2016
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Důvodová zpráva

Stručný obsah: Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 108/16/ZK ze dne 23.2.2016
a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 33/2016 ze dne 25.2.2016 byl schválen Záměr
změny zřizovatelských kompetencí k činnostem Dětského centra SLUNÍČKO Liberec,
příspěvková organizace, ze statutárního města Liberec na Liberecký kraj, a to z důvodu
nadregionální územní působnosti příspěvkové organizace DC Sluníčko. Vzhledem k tomu,
že platná legislativa nezná a neupravuje možnost přechodu zřizovatelských kompetencí
z jednoho zřizovatele na druhého, musí být tato změna provedena zrušením stávající
příspěvkové organizace SML za současného zřízení nové příspěvkové organizace krajem.
Problematiku příspěvkových organizací územních samosprávných celků 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 městské příspěvkové organizace a vzniku nové
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem bude kraj.
Vzhledem k předmětu činnosti Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,
zejm. provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku „Paprsek“ v souladu
s ust. § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a poskytování zdravotních služeb v dětském domově pro děti do tří let (kojenecký ústav) dle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), které vyžadují nepřetržitý provoz, je třeba, aby stávající a nová
příspěvková organizace po určitou dobu existovaly současně. Z uvedených důvodů Liberecký
kraj zřídí novou příspěvkovou organizaci k 1.5.2016 a SML zruší svou stávající organizaci DC
Sluníčko jako právnickou osobu k 31. 8. 2016
V návaznosti na schválení Záměru změny zřizovatelských kompetencí byla zpracována Smlouva
o vzájemném převodu činností, majetku a některých práv, povinností a závazků mezi statutárním
městem Liberec a Libereckým krajem (dále jen „Smlouva“), jejíž uzavření je základním
předpokladem pro uskutečnění změny zřizovatelských kompetencí a převodu činností, které
vykonává DC Sluníčko.
Zastupitelstvo LK smlouvu schválilo 29. března 2016, nyní je předkládaná ke schválení RM a
Zastupitelstvu města Liberec. Usnesení vyplývající z tohoto materiálu plní úkoly, ke kterým se
SML ve zmiňované smlouvě zaváže.

Odbor školství a sociálních věcí doporučuje předložený materiál schválit.
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