
č.j.: 1011/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 32

ze dne 09.12.2014

Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, 

Praha 3, Chelčického 43/2614, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, 

Praha 3, Chelčického 43/2614 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. starostce městské části

1.1. podepsat Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 9 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614  
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. …. ze dne 09.12.2014 
vydává dodatek č. 9 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 174 ze dne 18.9.2008 
 

           
     

Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění příloha č. 1 v oddílu Budovy a stavby  takto: 
 
     hodnota budovy se navyšuje o částku                                                      276 082,68 Kč 
     (modernizace prostor družiny v přízemí, resp. rekonstrukce kabinetů za učebnou)  
 
 
Celková účetní hodnota budovy  se tak v příloze č. 1 zřizovací listiny mění na částku 
                   133 668 177,59 Kč 

 
    

 
    

 
 
 
Dodatek č. 9, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 31.12.2014  
 

Příloha č.1 usnesení č.32 ze dne 09.12.2014 - Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614



Důvodová zpráva
Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy, Praha 3, Chelčického 43/2614, byla 
schválena Usnesením ZMČ Praha 3 č. 174 ze dne 18.9.2008. 
Dodatkem č. 9 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy, Praha 3, Chelčického 
43/2614 se zhodnocuje budova o částku 276 082,68 Kč - modernizace prostor družiny v 
přízemí, resp. rekonstrukce kabinetů za učebnou. 
Hodnota budovy po navýšení činí 133 668 177,59 Kč.
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