
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 23.6.2022

K bodu: Změna ZL CSS Jablonec nad Nisou, p. o.

Předkládá: 
 Mgr. David Mánek

náměstek primátora

Projednáno:
v PoPoPo dne 16.5.2022, v
Radě města dne 2.6.2022,
usnesením RM/308/2022,
ve Výboru pro hospodaření s
majetkem města dne
14. 6. 2022

Zpracoval: 
 Naděžda Jozífková

ředitelka CSS

Kont.osoba: 
 Naděžda Jozífková

ředitelka CSS

NÁVRH USN. ZM/N 3455
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
      

1./ změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., v bodě 5. a
5.4 spočívající v zařazení nové služby "provozování
informačního a poradenského střediska" do činnosti Centra
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové
zprávy,
   

2./ vydání úplného nového znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.
o., uvedeného v důvodové zprávě.  

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



 
 
 
 

Důvodová zpráva 

Předkládáme ke schválení změnu platné zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 
sociálních služeb, Jablonec nad Nisou, p. o., která byla schválena  usnesením ZM/55/2016, dne 
24. 3. 2016.  

Důvod: zařazení nové služby do činnosti Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Tato 
změna se týká pouze bodu 5 a bodu 5.4 platné zřizovací listiny.   

Ostatní body zřizovací listiny se nemění. 

  

Bod č. 5.  s názvem:  Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 
Tento bod je rozšířen o text:   
 
        provozování Informačního a poradenského střediska.  (označeno žlutě ve zřizovací listině) 
 
Dále v bodě 5.4: 
V tomto bodě je rozšířen název bodu o text(označeno žlutě):   
5.4. Činnosti zaměřené na podporu seniorů, zejména jejich volnočasových, vzdělávacích   
        aktivit   a provozování Informačního a poradenského střediska  
          
dále v písmenu b)  tohoto bodu:  dochází k vypuštění slova „informační“ a vkládá se text do 
bodu v tomto znění: „provozování Informačního a poradenského střediska“.    
  
 
Důvodem pro předložení materiálu je schválení záměru vzniku Informačního a poradenského 
střediska a jeho postupném provozování. Záměr byl projednán na Poradě politického vedení 
města dne 16. 5. 2022.  Záměr také schválila Rada města  dne 2. 6. 2022,  svým usnesením 
č. RM/308/2022.  Změnu zřizovací listiny  doporučil Zastupitelstvu statutárního města schválit 
dne 14. 6. 2022 Výbor   pro  hospodaření   s  majetkem   statutárního města  Jablonec nad 

Nisou. 
Občanům města bude poskytována další podpora zaměřená na osoby ve vyšším věku, 
osamělé nebo zdravotně znevýhodněné a jejich rodiny. Provozováním neformální, 
širokospektrální poradny, bude zajištěno posílení role klienta svobodně se rozhodnout na 
základě relevantních informací. IPS je určeno lidem v mezních situacích, kdy nejsou schopni 
učinit kompetentní rozhodnutí, protože si nevěří a podceňují své možnosti.  
V IPS získají základní informace o sociálních službách a právních poradnách, potřebné 
kontakty pro řešení problémů v náročných životních situacích (tj. poskytnutí informací o 
možnostech výběru typu sociální služby dle individuálních potřeb, poskytnutí informací o 
základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních 
služeb, poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se podílejí na 
péči o člena rodiny). 
Zmínění lidé získají podporu při kontaktu s institucemi, informace o možnostech trávení 
volného času a podporu k udržení kontaktů v seniorském věku. Zajištěna bude i osvěta k 
posílení osobní odpovědnosti za svůj život a posílení schopnosti rozhodnout se správně. 
Stanovením jednotlivých kroků ušetříme klientům hledání informací ve složitém sociálním 



systému, budou jim  předány jasné možnosti sociální a zdravotní péče s ověřenými kontakty, 
rady, jak vyplnit správně formuláře, kam je poslat, jak vybavit domácnost potřebnými 
pomůckami atd. 
Informovanost a komunikaci považujeme všeobecně za velice důležitou, a to především pro 
osoby ve vyšším věku, které mají obavy z  osamělosti, z nepochopení, z moderní techniky,  
z podvodných informací. Starší lidé jsou často znevýhodnění společenským předsudky, 
stereotypy, mýty a přidělováním nevýhodných rolí. 
Praxe ukazuje, že jen málo lidí ve vyšším věku se orientuje a umí si poradit v moderním 
světě, natož zvládnout mimořádné události např. povodně, požáry, epidemie, ochranu svého 
majetku nebo ochranu citlivých údajů.  
Realizace záměru bude postupná v návaznosti na dostupnost finančních prostředků a 
personální obsazení.   
Nová činnost organizace navazuje na potřebnost potvrzenou schválením Akčního plánu pro 
rok 2022, kategorie „zvýšení informovanosti“, která vychází z nárůstu počtu osob 
ohrožených sociálním vyloučením, stárnutím populace a nepřipravenosti systému.  
Poskytnutím „informačního servisu“ pomůžeme zajistit rozšíření cílené informovanosti osob 
ve vyšším věku a  osob, které pečují o osobu v seniorském věku nebo zdravotně 
znevýhodněné, což povede k rozšíření nabídky služeb v Jablonci nad Nisou.  
 
 
Příloha:  
Změna  a úplné znění ZL CSS Jbc                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 262 340, se sídlem Mírové náměstí 19, 
Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, vydává na základě usnesení 
Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ZM/…../2022 ze dne 23. června 2022 podle 
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, toto znění zřizovací listiny: 

 
 

 
 
 
 
 
 

příspěvkové organizace 
 

 

 

 
 

 
1. Název a sídlo zřizovatele 
 

Název zřizovatele Statutární město Jablonec nad Nisou 
Sídlo zřizovatele  Mírové náměstí 3100/19,  
  467 51 Jablonec nad Nisou,  
IČ:  00262340 

 

2. Název a sídlo příspěvkové organizace  
 

Název  Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o.  (dále jen „organizace“) 

Sídlo  Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 
1736/8, PSČ 466 01 

IČ:     43256503 
 

3. Právní forma:   příspěvková organizace 
  
 

4. Statutární orgán organizace 

4.1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je  ředitel/ředitelka organizace 
(dále jen „ředitel“).  

4.2. Ředitel je do funkce jmenován nebo z ní odvoláván Radou města Jablonce nad 
Nisou   v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 



(obecní zřízení), ve znění   pozdějších předpisů, která plní úkoly zřizovatele. 
4.3. Ředitel je jmenován na dobu neurčitou, pokud není rozhodnuto jinak. 
4.4. Ředitel vydává organizační řád. 
4.5. Ředitel jedná a vystupuje jménem organizace ve všech věcech samostatně, 

pokud to není   vyloučeno platnými právními předpisy ČR, touto zřizovací 
listinou nebo jiným pokynem zřizovatele. 

4.6. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace osoba ředitelem 
písemně pověřená. 

4.7. Ředitel je povinen umožnit provedení kontroly oprávněným pracovníkům 
zřizovatele, pokud zřizovatel rozhodne o provedení kontroly dle zákona 
č. 320/2001 Sb. O provedení kontroly může na straně zřizovatele rozhodnout 
i jiný orgán než Rada města. Způsob provedení kontroly se řídí vnitřními 
předpisy zřizovatele a platným právním řádem ČR.     

 

 

5. Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 

Organizace je zřízena za účelem poskytování pomoci a podpory fyzickým 
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, služeb 
navazujících a pro činnost zaměřenou na podporu seniorů, zejména jejich 
volnočasových, zájmových aktivit a provozování Informačního a poradenského 
střediska.  
Organizace zajišťuje koordinaci činností neziskových organizací převážně se 
sociálním a zdravotním zaměřením a vytváří podmínky pro komunitní aktivity, 
a to vše v souladu s platnou legislativou České republiky.  
Poskytování služeb lze provádět i ve spolupráci s jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami, které poskytují služby v sociální nebo zdravotní oblasti. 
Fakultativně mohou být při poskytování služeb zajišťovány další činnosti, jejichž 

poskytování je upraveno vnitřními předpisy organizace.  
  

  5.1. Pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, 
a související povinnosti vyplývající z tohoto zákona. 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám 
starším 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění, zdravotního postižení nebo jiného zdravotního omezení a 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech 
uživatelů, a to v bytech zvláštního určení nebo mimo tyto byty na území města 
Jablonce nad Nisou a na území obcí přináležejících do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, a to na základě uzavřené dohody mezi starosty obcí 
a ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., v souladu se 
zákonem o sociálních službách. 

 
Byty zvláštního určení se nacházejí na uvedených adresách:  
- Palackého 4423/63 a 4424/65, Jablonec nad Nisou 

- Novoveská 4505/5, Jablonec nad Nisou. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, praní a žehlení prádla, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 



 
    
5.2. Odlehčovací služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, 

a související povinnosti vyplývající z tohoto zákona. 

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám starším 19 let, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, 
zdravotního postižení nebo jiného zdravotního omezení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba se poskytuje celodenně 
v objektu Novoveská 4505/5, Jablonec nad Nisou, především pro obyvatele 
města Jablonec nad Nisou, případně i ostatním občanům Libereckého kraje. 
 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 
5.3.   Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku. 

To je zajišťování veškeré činnosti související s pronajímáním svěřeného 
majetku.  
Jedná se zejména o tyto činnosti: 
a) uzavírání nájemních smluv, 
b) výběr nájemného, 
c) smluvně zajistit dodávky tepla, vody, TUV, plynu, elektrické energie 

a ostatních služeb spojených s nájmem, a jejich vyúčtování, 
d) zajišťovat preventivní prohlídky a zákonné revize dle příslušných ČSN, 

údržbu, opravy a zabezpečení ve svěřených objektech, 
e) zajišťovat preventivní a požární prohlídky svěřeného majetku. 

          

Správcovské služby zajišťovat v souladu s platnými právními předpisy, dbát 
o co nejúčelnější využití finančních prostředků na výkon správy. 

 

5.4.    Činnosti zaměřené na podporu seniorů, zejména jejich volnočasových 
vzdělávacích aktivit a provozování Informačního a poradenského střediska 
Cílem podpory je udržení kontaktů v seniorském věku, předcházení sociální 
izolaci seniorů, ochrana jejich práv a bezpečnosti. 
Jedná se zejména o tyto činnosti: 
a) poskytování prostor seniorské veřejnosti, včetně použití vybavení, 

b) koordinační, informační a vzdělávací činnosti a provozování Informačního 
a poradenského střediska pro seniorskou veřejnost, 

c) výstavní a zájmové činnosti pro seniorskou veřejnost, 
d) provozování klubů seniorů. 

 

5.5.    Fakultativní činnosti. 
Poskytované dle § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. 
Jedná se zejména o tyto činnosti: 
a) zapůjčení jídlonosičů, 



b) dohledy. 
 

 
6. Doplňkové činnosti povolené zřizovatelem 

Provozování doplňkové činnosti nesmí narušovat a musí podporovat plnění 
hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a účetně se sleduje odděleně. 
Pro doplňkovou činnost může být využíván majetek ve vlastnictví organizace, 
eventuálně majetek předaný zřizovatelem nebo třetí osobou k hospodaření, 
pokud tato třetí osoba vysloví s takovým užíváním svého majetku souhlas.  

 
6.1. Zřizovatelem jsou povoleny tyto doplňkové činnosti: 

a) pronájem nebytových prostor, 
b) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti, 
c) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 
7. Vymezení majetku, s nímž organizace hospodaří 

7.1. Organizace hospodaří:  

a) s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který ho organizaci předal  
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“), 

b) s majetkem, který organizace nabyla vlastní činností, 
c) s jiným majetkem třetích osob na základě uzavřených smluv, 
d) s majetkem bezúplatně převedeným zřizovatelem na organizaci, 
e) s majetkem, který jí dal zřizovatel do výpůjčky. 

7.2. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 27 odst. 
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření movitý a nemovitý 
majetek ve svém vlastnictví k jejímu vlastnímu hospodářskému využití (v 
hlavní a doplňkové činnosti) dle přílohy č. 1 této zřizovací listiny.  

7.3. Veškerá oběžná aktiva získává organizace do svého vlastnictví na základě: 

a) ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí schválený plán při 
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu 
a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválené zřizovatelem 
v průběhu roku, a na základě finančního vypořádání, 

b) tvorby a použití fondů dle § 30 až § 33 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na 
základě přídělů do fondů schválených zřizovatelem, 

c) rozhodnutí zřizovatele k finančnímu hospodaření organizace.  
 
8. Vymezení majetkových práv 

8.1. Majetek, který organizace  nabyla svou činností, zejména darem, koupí, 
bezúplatným převodem apod., se stává jejím vlastnictvím, a to včetně majetku 
pořízeného z dotací. 

8.2. Organizace má ke svěřenému majetku, včetně majetku získaného vlastní 
činností (dále jako „majetek“), následující práva a povinnosti: 

a) používá majetek k zajištění hlavní činnosti a je oprávněna jej využívat 
k provozování doplňkové činnosti, 

b) je povinna pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře a dbát na to, aby 
jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití; dále zajistí jeho 
ochranu před zcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, 

c) je povinna vést majetek v předepsané evidenci a účetnictví, 



d) je povinna majetek inventarizovat v termínech dle zákona o účetnictví, 
e) je povinna zřizovateli čtvrtletně předkládat přehled o stavu a pohybu 

majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha (bilance)“, 
„Výkaz zisku a ztráty“, „Příloha k účetní závěrce“ a písemný komentář, 

f) je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde vzniku škod. 
O veškerých škodách je povinna informovat zřizovatele. Tím není dotčena 
povinnost organizace spočívající v úkonech vedoucích k náhradě škody 
a zjištění viníka škody, 

g) je povinna svým jménem svěřený majetek pojistit, rozsah pojištění podléhá 
schválení zřizovatele. Samostatně řeší pojistné události, 

h) zřizovatel dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k nabývání 
účelově neurčených darů do svého vlastnictví. K přijetí darů účelově 
určených a věcných darů předloží příspěvková organizace zřizovateli jejich 
seznam k vydání předchozího souhlasu zřizovatele podle § 37b zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, 

i) nabývat majetek bez souhlasu zřizovatele může v případě movitých věcí 
v každém jednotlivém případě do částky 100 tis. Kč. Nabývat movité věci 
nad uvedenou částku a pořídit jakékoliv movité věci formou leasingu, 
smlouvy o půjčce nebo úvěru nebo nákupem na splátky může pouze po 
předchozím souhlasu zřizovatele, 

j) prodávat nebo jinak pozbývat svěřený majetek může organizace u věcí 
movitých pouze se souhlasem zřizovatele; přijaté prostředky z prodeje 
tohoto organizaci svěřeného majetku jsou příjmem zřizovatele, 

k) organizace je oprávněna pronajímat svěřený majetek a poskytovat jej jako 
výpůjčku třetím osobám bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle 1 roku; 
v případě, že se jedná o pronájmy, které je povinen zřizovatel zveřejňovat 
a schvalovat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, je organizace povinna včas zřizovateli oznámit záměr pronajmout 
tento majetek, 

l) jestliže organizace určitý majetek ke své činnosti nepotřebuje, je povinna 
navrhnout zřizovateli jeho další využití, např. prodej, nájem, vyřazení apod, 

m) organizace je oprávněna svěřený movitý majetek vyřazovat z důvodu jeho 
přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti. Pro organizaci se stává majetek 
přebytečným, jestliže jej trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů 
a neupotřebitelným, kdy pro své úplné opotřebení nebo poškození či 
zastaralost nemůže v provozu již sloužit svému účelu. O přebytečnosti nebo 
upotřebitelnosti majetku písemně rozhodne vedoucí organizace na návrh 
jím zřízené komise. Organizace předkládá zřizovateli vždy v rámci 
inventarizace písemný seznam vyřazeného majetku, 

n) organizace nesmí svěřený majetek zatěžovat věcnými břemeny, přenechat 
jej do zástavy třetím osobám, vkládat do jiných právnických osob nebo jej 
přenechat třetím osobám k ekonomickému využití bez předchozího 
souhlasu zřizovatele, 

o) organizace není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou darů z Fondu 

kulturních a sociálních potřeb), nakupovat akcie a cenné papíry, 
p) Rada statutárního města Jablonce nad Nisou schvaluje rozpočet 

organizace, schvaluje účetní závěrku dle vyhlášky Ministerstva financí 
České republiky č. 220/2013 Sb., a dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, hospodářský výsledek, eventuální 
příděly do peněžních fondů organizace, jakož i jejich použití. 

  

8.3.    Organizace svěřený majetek opravuje a odepisuje za těchto podmínek:  



a)  organizace je povinna zajišťovat údržbu a opravy svěřeného majetku, 
b) majetek organizace účetně odepisuje podle odpisového plánu schváleného 

zřizovatelem, 
c) zdroje vytvořené z odpisů je organizace povinna evidovat v účetnictví na 

účtu příslušného fondu (investiční fond), 
d) obnova investičního majetku je prováděna z prostředků vytvořených 

vlastní činností a prostředků získaných od zřizovatele, 
e) použití investičního fondu je možné jen se souhlasem zřizovatele. Využití 

těchto prostředků jiným způsobem je podmíněno předchozím schválením 
zřizovatele. 

 

8.4. Změna rozsahu organizaci svěřeného majetku je prováděna protokoly 
a změnou přílohy zřizovací listiny vždy nejpozději ke dni 31. 12. každého 
kalendářního roku.  

8.5.  V právních vztazích týkajících se prodeje svěřeného majetku vystupuje 
organizace jménem zřizovatele a v jeho zastoupení. Takto získané finanční 

prostředky náleží zřizovateli.  

8.6.  Platební styk zabezpečuje organizace převážně prostřednictvím peněžního 
ústavu, u kterého jsou vedeny bankovní účty zřizovatele. Jiného peněžního
 ústavu použije organizace v případě, že si to vyhradí poskytovatel finančních 
prostředků plynoucích do rozpočtu organizace. 

 

9. Ostatní majetek 

Organizace je oprávněna využívat k zajištění hlavní činnosti a provozování 
doplňkové činnosti další majetek ve vlastnictví zřizovatele nebo třetí osoby. 
Právní vztah k tomuto majetku, jakož i práva a povinnosti s tím spojená, musí 
být obsahem smluvního vztahu uzavřeného podle platného právního řádu ČR. 

 
 

 

10. Zadávání veřejných zakázek 

V  případě veřejných zakázek se organizace řídí platným právním předpisem 
ČR upravujícím oblast veřejných zakázek. V případě, že je dána povinnost 
k sestavení komise (hodnotící komise), musí organizace zajistit účast 
(jmenování) nejméně dvou členů zřizovatele. Zadávání veřejných zakázek musí 
být upraveno vnitřním předpisem organizace. 
 

 

11. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 
 
 

12. Obecná a závěrečná ustanovení 

12.1.  Příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva města 

Jablonec nad Nisou ze dne 15. dubna 1993 pod bodem XV. Podle § 14 zákona 
č. 367/1990 Sb., o obcích a s použitím zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech 
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České 
republice s účinností od 15. dubna 1993 na dobu neurčitou. 

12.2. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva statutárního 
města Jablonce nad Nisou ZM/…../2022  ze dne 23. června 2022 s účinností 
od 24. června 2022 a ruší zřizovací listinu vydanou usnesením Zastupitelstva 
města Jablonec nad Nisou ZM/55/2016 ze dne 24. března 2016 s účinností 



od 25. března 2016. 
12.3. Právní vztahy založené podle zřizovací listiny vydané usnesením Zastupitelstva 

města Jablonce nad Nisou ZM/222/2011 zůstávají v platnosti. 

12.4. Organizace se řídí Pravidly finančního řízení a kontrol organizací zřízených 
a založených městem Jablonec nad Nisou v platném znění. 

 
 
V Jablonci nad Nisou dne  ……… 2022 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                  ……………………………... 
  RNDr. Jiří Čeřovský                                      Mgr. David Mánek 

        primátor          náměstek primátora 
 
 
 

 


