Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBERCE
č. 4/2021
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města
Liberec č. 7/2011, Statut města Liberec
Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29.4.2021 usneslo vydat
usnesením č. 109/2021 na základě § 130 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
(1) Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberec
(dále jen „obecně závazná vyhláška č. 7/2011“), se mění takto:
1.

V čl. 11 v části „Město svěřuje podle § 130 až 133 zákona o obcích na úseku
samostatné působnosti městskému obvodu pravomoci:“ se vkládá na konec nové
písmeno l) tohoto textu: „l) zřizovat, spravovat a rušit zařízení sociálních služeb
na území městského obvodu.“

2.

V čl. 13 „Zastupitelstvo městského obvodu“ se v odstavci 1 vkládá na konec
nové písmeno ab) tohoto textu: „ab) zřizuje a ruší zařízení sociálních služeb na
území městského obvodu a schvaluje jejich zřizovací listiny.“

3.

V čl. 14 „Rada městského obvodu“ se v odstavci 1 vkládá na konec nové
písmeno u) tohoto textu: „u) plní vůči zařízením sociálních služeb na území
městského obvodu úkoly zřizovatele, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu
městského obvodu.“

4.

V čl. 25 „Právnické osoby zřízené (založené) městem a městským obvodem“ se
vkládá na konec nový odstavec 3 tohoto textu: „3. Městský obvod je oprávněn
na svém území zřizovat, spravovat a rušit zařízení sociálních služeb a vykonávat
úkoly jejich zřizovatele.“
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(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 zůstávají beze změn.

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. května 2021.

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Strana 2

