STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
4. zasedání zastupitelstva města dne: 29.04.2021
Bod pořadu jednání: 30
Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře PO
Stručný obsah: Memorandum je doprovodným dokumentem ke smlouvě o vypořádání PO mezi
SML a LK. Zakotvuje oboustranné závazky k investiční a neinvestiční podpoře příspěvkových
organizací na dobu 2022–2032.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových organizací ve
znění přílohy č. 1
ukládá
zajistit podpis Memoranda
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 31.05.2021
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Důvodová zpráva:
Memorandum upravuje závazek SML přispívat po dobu 10 let na investiční náklady ZOO Liberec a
Botanické zahrady Liberec ve výši 25 miliónů/ rok, stejně jako závazek LK přispívat v tomtéž časovém
období částkou 5 miliónů/ rok na investiční potřeby Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla Liberec.
Memorandum rovněž potvrzuje již existující neinvestiční závazky SML směrem ke Krajské vědecké
knihovně a naopak LK k Divadlu F. X. Šaldy.

Přílohy:
Příloha č. 1 Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře p. o.
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Memorandum
o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových
organizací
č. OLP/xxx/2021
č. XXXXXX

Smluvní strany:

Liberecký kraj
se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2
IČO: 70 891 508
zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem
(dále jen „Kraj“)

a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,
se sídlem: Liberec, 46001, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1
IČO: 00 262 978
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města Liberec
(dále jen „Město“)

I.
Předmět Memoranda

1.

Strany tohoto memoranda uzavřely dne xx.xx.xxxx Smlouvu č. xxxx o vzájemném
převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků a
v návaznosti na vzájemné předání a převedení činností určených příspěvkových
organizací mají zájem na úpravě vzájemných vztahů v oblasti dlouhodobě udržitelného
financování činností zajišťovaných příspěvkovými organizacemi obou zřizovatelů.

2.

Vzájemným předáním Botanické a Zoologické zahrady Liberec a Domovů seniorů
Vratislavice nad Nisou a Liberec – Františkov, mezi Městem Liberec a Libereckým
krajem, uznávají Město a Kraj regionální, resp. městskou funkci předávaných
organizací. Tato funkce a zároveň společný zájem na jejich dobrém stavu a rozvoji
jsou motivem pro toto vzájemné předání.

3.

Vzájemným předáním jmenovaných organizací řeší obě strany, za naplnění podmínek
v memorandu uvedených, dlouhodobé společné financování těchto příspěvkových
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organizací Města Liberec a Libereckého kraje s nadregionálním významem: Oblastní
galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec,
Naivní divadlo Liberec.

II.
Závazky stran
Strany se memorandem zavazují k následujícímu plnění:
Investiční náklady
1. Město se zavazuje každoročně poskytovat Zoologické zahradě a Botanické zahradě
(pro účely tohoto Memoranda jsou tímto míněny p.o., které budou zřízené Libereckým
krajem) na základě dotační či obdobné smlouvy dotaci ve výši 25 mil. Kč celkem na
investice a opravy v uvedených p.o., a to po dobu 10 let počínaje rokem 2022.
2.

Kraj se zavazuje každoročně poskytovat organizaci Divadlo
F.X.Šaldy
Liberec,
příspěvková organizace a Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace, na základě
smlouvy dotaci ve výši 5 mil. Kč celkem na investice a opravy v uvedených p.o. , a to
po dobu 10 let počínaje rokem 2022.

Neinvestiční náklady
1.

Město se zavazuje každoročně poskytovat organizaci Krajská vědecká knihovna v
Liberci, příspěvková organizace, na základě smlouvy neinvestiční příspěvek na
městskou funkci 6 poboček knihovny ve výši 3,7 mil. Kč.

2.

Kraj se zavazuje každoročně poskytovat příspěvek na činnost Divadlo F.X.Šaldy
Liberec, příspěvková organizace a Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace ve
výši 2 mil. Kč celkem.
III.
Společná ustanovení

Splatnost všech transferů uvedených v předchozím článku bude vždy nejpozději k 30.6
daného roku.
Konkrétní projekty financované z těchto transferů budou vždy projednány na úrovni rad
obou smluvních stran, kdy ředitel příslušné příspěvkové organizace podá žádost o transfer
příslušné druhé straně až po předchozím souhlasu svého zřizovatele.

IV.
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Závěrečná ustanovení

1. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Toto memorandum bylo vypracováno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má
povahu originálu. Dvě vyhotovení obdrží Kraj a dvě Město.
3. Toto memorandum může být měněno a doplňováno pouze písemně, formou
očíslovaných dodatků, které musejí schváleny ve stejném režimu jako memorandum
samotné a podepsány každou ze smluvních stran. Změní-li smluvní strany po uzavření
cit. smlouvy předpokládaný název příspěvkových organizací, které se zavázaly zřídit,
nevyžaduje to změnu tohoto memoranda. Změnu předpokládaného názvu příspěvkové
organizace je však smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného
odkladu.
4. Vyskytnou-li se při realizaci této smlouvy nějaké nejasnosti, zavazují se smluvní strany
za účelem jejich odstranění vyvinout veškeré úsilí a k tomu poskytnout potřebnou
součinnost.
5. Smluvní strany prostřednictvím svých zástupců prohlašují, že si toto memorandum
řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že bylo sepsáno podle jejich vůle a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.
6. Uzavření tohoto memoranda bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. … ze dne … a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. … ze dne ….

V Liberci dne ……………………

…………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc
primátor statutárního města Liberec

V Liberci dne ……………………

………………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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