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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 
4.11.2021 CJ MML       

SZ CJ MML       
JUDr. Žáčková/485 244 966 15.11.2021 

Počet listů                Počet příloh              Počet listů, sv. příloh       
 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 101/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Vážený pane inženýre, 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, Vám k jednotlivým Vašim požadavkům níže sdělujeme: 
 
Předložení znaleckého posudku, kterým byla oceněna organizace Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková organizace, vč. souvisejících nemovitostí určených ke směně 
s Libereckým krajem. 
V souladu se Směrnicí rady č. 6 RM O postupu k zabezpečení svobodného přístupu 
k informacím Vám v řádném termínu odpoví odbor právní a veřejných zakázek. 
 
Předložení znaleckého posudku, kterým byla oceněna organizace Botanická zahrada 
Liberec, příspěvková organizace vč. souvisejících nemovitostí určených ke směně 
s Libereckým krajem. 
V souladu se Směrnicí rady č. 6 RM O postupu k zabezpečení svobodného přístupu 
k informacím Vám v řádném termínu odpoví odbor právní a veřejných zakázek. 
 
Předložení znaleckých posudků majetku, který nabízí Liberecký kraj za výše uvedené 
organizace. 
V souladu se Směrnicí rady č. 6 RM O postupu k zabezpečení svobodného přístupu 
k informacím Vám v řádném termínu odpoví odbor právní a veřejných zakázek. 
 
Sdělení, jaké výhody spatřuje SML ve směně výše uvedeného majetku. 
Výhodou vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a statutárním městem 
Liberec je skutečnost, že zatímco Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace a 
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace jsou organizace s nadregionálním 
významem, proto jsou převáděny statutárním městem Liberec Libereckému kraji, Dům seniorů 
Liberec – Františkov, příspěvková organizace a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, 
příspěvková organizace, poskytují své služby především obyvatelům města Liberec, proto jsou 
převáděny Libereckým krajem statutárnímu městu Liberec. Tuto problematiku řeší materiály 
Zastupitelstva města Liberec ze dne 25. 2. 2021 (Záměr vzájemného převzetí organizací mezi 
Libereckým krajem a statutárním městem Liberec) a ze dne 29. 4. 2021 (Smlouva o vzájemném 
převodu činností čtyř příspěvkových organizací LK a SML), které zasíláme v příloze. 
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Sdělení, jaké výhody spatřuje SML z nabytí majetku, který nabízí Liberecký kraj ke 
směně za výše uvedené příspěvkové organizace z vlastnictví SML. 
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace a Domov pro seniory Vratislavice 
nad Nisou, příspěvková organizace, poskytují své služby především obyvatelům města Liberce, 
proto jsou převáděny Libereckým krajem statutárnímu městu Liberec. Tuto problematiku řeší 
materiály  Zastupitelstva města Liberec ze dne 25. 2. 2021 (Záměr vzájemného převzetí 
organizací mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec) a ze dne 29. 4. 2021 
(Smlouva o vzájemném převodu činností čtyř příspěvkových organizací LK a SML), které 
zasíláme v příloze. 
 
Pokud SML shledalo jako jednu z výhod směny „slibovaný rozvoj“ Zoologické zahrady 
Liberec a Botanické zahrady Liberec, tak žádám sdělit, jak tento „slibovaný rozvoj“ 
smluvně zajištěn a jaké jsou sankce za nesplnění „slibovaného rozvoje“ Zoologické 
zahrady Liberec a Botanické zahrady Liberec, které má nabýt Liberecký kraj. 
Rozvoj Zoologické zahrady Liberec je řešen v čl. III. odst. 1. až 4. a v čl. IV. odst. 8. a 9. 
darovací smlouvy (zasíláme v příloze). 
Rozvoj Botanické zahrady Liberec je řešen v čl. III. odst. 1. až 4. darovací smlouvy (zasíláme 
v příloze). 
Nesplnění podmínek z darovacích smluv řeší čl. V darovacích smluv – zákaz zcizení, předkupní 
právo a výhrada zpětného převodu. 
 
Sdělení, kdo bude za město Liberec garantem dodržování podmínek „rozkvětu“ 
příspěvkových organizací. 
Rada města Liberec. 
 
Sdělení, za jakých podmínek, když Liberecký kraj nesplní své závazky, bude majetek 
vrácen. 
Nesplnění podmínek z darovacích smluv řeší čl. V darovacích smluv – zákaz zcizení, předkupní 
právo a výhrada zpětného převodu. 
 
Sdělení, kdo je za SML zodpovědný za pečlivé vážení směny a určeným zastupitelem 
k řešení směny. 
Schválení daru je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci 
Zastupitelstva města Liberec a předkládá jej k projednání Ing. Zbyněk Karban – náměstek 
primátora pro ekonomiku a majetkovou správu a PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – náměstek 
primátora pro školství, kulturu a sociální věci. 
 
Sdělení, jak dlouho byla tato směna připravována a v jakém složení odborného týmu. 
Dne 25. 2. 2021 byl v  Zastupitelstvu města Liberec usnesením č. 52/2021 schválen záměr 
vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec. Dne 
29. 4. 2021 byla v Zastupitelstvu města Liberec usnesením č. 107/2021 schválena Smlouva o 
vzájemném převodu činností čtyř příspěvkových organizací LK a SML, usnesením č. 108/2021 
bylo schváleno Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových 
organizací, usnesením č. 109/2021 byla schválena změna obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberec, z důvodu úpravy vybraných ustanovení 
v souvislosti se záměrem vzájemného převzetí organizací mezi statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem, a usnesením č. 110/2021 byl zřízen Dům seniorů Františkov, Liberec, 



Stránka 3 | 3 

 
Telefon 
485 243 111 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Web 
www.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

příspěvková organizace (usnesení, materiály i Smlouvu a Memorandum lze dohledat na webu 
města: www.liberec.cz/úřad on-line/Dokumenty rady a zastupitelstva města). 

Odborný tým nebyl stanoven, agendou se zabývají pracovníci věcně příslušných odborů 
Magistrátu města Liberec (odboru ekonomiky, odboru majetkové správy, odboru školství a 
sociálních věcí) a Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  

Zaslání návrhu smlouvy o směně v aktuálním znění. 
Návrhy darovacích smluv zasíláme v příloze. Darovací smlouvy bude projednávat 
Zastupitelstvo města Liberec na svém 10. zasedání dne 25. 11. 2021. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
        Mgr. Pavel Kalous 
       vedoucí odboru školství a sociálních věcí 


