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Důvodová zpráva 
 

 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém zasedání dne 17. 9. 2020 zřídilo 

s účinností od 1. 10. 2020 příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. se sídlem 

Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, dále schválilo zřizovací listinu této 

organizace a vzalo na vědomí harmonogram transformace městských kulturních 

organizací statutárního města Jablonec nad Nisou. Rada města pak na svém jednání 

dne 17. 9. 2020 jmenovala do funkce ředitele této organizace na dobu určitou do 

30. 6. 2021 Petra Vobořila.  

 

V období od vzniku nové příspěvkové organizace do této doby byla činěna celá řada 

kroků k tomu, aby organizace mohla od 1. 1. 2021 plně zahájit svou činnost a plynule 

navázat na činnost obou společností, které ke stejnému datu přestanou svou 

dosavadní činnost vykonávat. V souladu s harmonogramem transformace dnes tedy 

předkládáme Zastupitelstvu města návrh na zrušení obou společností a jejich vstup 

do likvidace.  

 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 

Ke zrušení společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. s likvidací by mělo 

dojít rozhodnutím Rady města v působnosti Valné hromady k 31. 12. 2020. 

Materiál s tímto návrhem bude předložen Radě města na jednání dne 17. 12. 2020. 

Na stejné jednání bude současně předložen návrh na jmenování likvidátora 

společnosti, kterým by měl být na základě doporučení advokátní kanceláře KODAP 

legal s.r.o., která bude zajišťovat právní služby týkající se likvidace a po projednání 

ve vedení města dosavadní jednatel společnosti Eurocentrum Mgr. Jan Zeman. 

  

 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. bude zrušena 

rozhodnutím Správní rady JKIC až poté, co společnost obdrží finanční prostředky 

z dotací na akce, které již byly realizovány, ale dosud nebyly proplaceny. Proplacení 

dotací do společnosti v likvidaci poskytovatel dotace neakceptoval, proto je nutné 

zvolit tento postup. Proplacení poslední z dotací očekává ředitel JKIC podle informací 

od poskytovatele v prvním pololetí r. 2021 (poskytovatelem dotace je Euroregion Nisa, 

očekávaná dotace je ve výši 23 557,65 €). Likvidace JKIC tak bude pravděpodobně 

zahájena k 1. 7. 2021. 

 

 

Jak je patrné z výše uvedeného, o zrušení společností a jejich vstupu do likvidace 

rozhoduje příslušný orgán společnosti. Zrušení obou společností však musí schválit 

také Zastupitelstvo města, neboť rušení právnických osob je dle § 84 (2) vyhrazenou 

pravomocí zastupitelstva obce. Předkládané usnesení je koncipováno tak, že ZM 

rozhodne o zrušení obou společností a jejich vstupu do likvidace, nestanoví však pro 

jejich zrušení žádný termín, což umožňuje společnosti zrušit operativně dle potřeby. 
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