
č.j.: 794/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 537

ze dne 09.09.2014

Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 3, Cimburkova 18/600

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, 

Cimburkova 18/600, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, 

Cimburkova 18/600 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. starostce městské části, Ing. Vladislavě Hujové

1.1. podepsat dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 3, Cimburkova 18/600

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 5 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 
 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. …. ze dne …..2014 
vydává dodatek č. 5 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 347 ze dne 10.9.2009 
 
 

 
 
1 . Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění příloha č. 1 v oddílu Budovy a stavby  takto: 
 
     hodnota budovy se navyšuje o částku                                                  
     (celková rekonstrukce objektu)   

35 053 197,06 Kč 
 
     Celková účetní hodnota budovy  se tak v příloze č. 1 zřizovací listiny mění na částku 
                    

49 162 210,06 Kč 
    

 
 
 
 
Dodatek č. 5, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 30.9.2014  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Příloha č.1 usnesení č.537 ze dne 09.09.2014 - Dodatek č. 5 ZL - ZŠ Cimburkova



Důvodová zpráva
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 byla 
schválena Usnesením ZMČ Praha 3 č. 347 ze dne 10.9.2009. 
Usnesením ZMČ č. 500 ze dne 17.6.2014 byl schválen dodatek č. 4 zřizovací listiny, kterým 
byla příspěvková organizace přejmenována na Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600 v 
souvislosti s jejím stěhováním do školní budovy na adrese Cimburkova 18/600 a zároveň jí byl odsvěřen 
nemovitý majetek na adrese Havlíčkovo náměstí 10/300 a svěřen nemovitý majetek na adrese 
Cimburkova 18/600. 
V uplynulém období byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy Cimburkova 18/600 
a zhodnocení tohoto majetku je třeba promítnout v příloze č. 1 zřizovací listiny této organizace. 
Dodatkem č. 5 Zřizovací listiny se navyšuje hodnota budovy o 35 053 197,06 Kč, hodnota po navýšení 
činí 49 162 210,06 Kč.
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