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Důvodová zpráva 
 

Zastupitelstvo města dne 17. 9. 2020 svým usnesením č. ZM/119/2020/A. 
rozhodlo o zřízení nové městské organizace Kultura Jablonec, p.o., IČ 09555340, 
se sídlem Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou k provozování nově 
vzniklé společnosti a ukončení činnosti Jabloneckého kulturního a informačního 
centra, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou je 
nutné učinit následující kroky převodů majetku: 

 darování nemovitého majetku (technického zhodnocení fary) z vlastnictví 
Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ 28686454, se 
sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na statutární město 
Jablonec nad Nisou (hodnota převáděného majetku je jeho zůstatkovou 
cenou ve výši 27.713.858,76 Kč), a to k 31.12.2020. 

 
 výkup nemovitého majetku (ostatní nemovitý majetek) z vlastnictví 

Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ 28686454, se 
sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na statutární město 
Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 482.065,93 Kč bez DPH (hodnota 
převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem č. 04167-
0075T/2020 vyhotoveným Ing. P. P.), a to k 31.12.2020.  
Seznam převáděného majetku je uveden v příloze tohoto materiálu. 

 
1) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11. 12. 2020 
zastupitelstvu města schválit darování nemovitého majetku (technického 
zhodnocení fary) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního 
centra, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad 
Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou (hodnota převáděného 
majetku je jeho zůstatkovou cenou ve výši 27.713.858,76 Kč), a to 
k 31.12.2020. 
 
2) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 11. 12. 2020 
zastupitelstvu města schválit výkup nemovitého majetku (ostatní nemovitý 
majetek) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, 
o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na 
statutární město Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 482.065,93 Kč 
bez DPH (hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem 
č. 04167-0075T/2020 vyhotoveným Ing. P. P.), a to k 31.12.2020, dle 
seznamu, který je přílohou tohoto materiálu. 
 
Příloha – seznam převáděného majetku ad 2) 

 


