STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016
Bod pořadu jednání:

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec. p. o.
Stručný obsah: Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině je řešena změna sídla, resp. změna
vchodu do Zoologické zahrady Liberec, p. o., v souvislosti s rekonstrukcí areálu.

Zpracovala:

Mgr. Martina Špringlová

odbor, oddělení:

odbor školství a sociálních věcí; oddělení školství

telefon:

475 243 379

Schválil: vedoucí oddělení

Mgr. Lenka Řebíčková

vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous
v RM dne 23. 8. 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
schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, p. o., s účinností od 1. září 2016,
dle přílohy
a ukládá
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
a) zajistit podpis dodatku č. 1 zřizovací listiny dotčené příspěvkové organizace a předání
jednoho vyhotovení řediteli příspěvkové organizace
T: ihned
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Důvodová zpráva
___________________________________________________________________________
Stručný obsah: Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině je řešena změna sídla, resp. změna
vchodu do Zoologické zahrady Liberec, p. o., v souvislosti s rekonstrukcí areálu.
Zoologická zahrada Liberec, p. o. žádá o změnu adresy sídla ve zřizovací listině, a to z důvodu
stavebních úprav, jejichž důsledkem je změna vchodu do budovy organizace.
Tato změna je řešena dodatkem č. 1 ke zřizovací listině, kdy je změněn čl. II zřizovací listiny,
název a sídlo příspěvkové organizace. Nová adresa je v souladu s registrem územní identifikace
adres a nemovitostí (RÚIAN)
Původní název a sídlo p. o. (čl. II zřizovací listiny):
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ: 460 01
Identifikační číslo: 00079651
Právní forma: příspěvková organizace
Návrh změny názvu a sídla od 1. 9. 2016 (čl. II zřizovací listiny):
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Lidové sady 425/1; Liberec I – Staré Město; PSČ: 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 00079651
Právní forma: příspěvková organizace

Odbor školství a sociálních věcí doporučuje předložený materiál schválit.
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Příloha:
1) Žádost ředitele ZOO o změnu sídla ve zřizovací listině
2) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZOO Liberec, p. o., s účinností od 1. září 2016
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

DODATEK č. 1
ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvková organizace

1. ve čl. II. se mění sídlo příspěvkové organizace takto:

II.
NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Lidové sady 425/1; Liberec I – Staré Město; PSČ: 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 00079651
Právní forma: příspěvková organizace
2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016.

V Liberci dne

Tibor Batthyány
primátor města

