
č.j.: 82/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 284

ze dne 21.03.2017

Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto 
usnesení

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

1.1. podepsat Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola 
a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 13 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne  ………. 

vydává dodatek č. 13 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 349 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                                                         337 381,88 Kč 
    (realizace akustického podhledu ve školní jídelně) 
      
    Celková účetní hodnota budovy se tak v příloze č. 1 zřizovací listiny mění na částku 
 
                                                                                                                   59 829 183,20 Kč 
 
 
 
  
Dodatek č. 13, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 31.03.2017 
 

Příloha č.1 usnesení č.284 ze dne 21.03.2017 - Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

V roce 2016 došlo k technickému zhodnocení budovy příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - realizace akustického podhledu ve školní 
jídelně v hodnotě 337 381,88 Kč. Cílem bylo snížit úroveň hluku v těchto prostorách. 
Tato skutečnost se promítne Dodatkem č. 13 v příloze č. 1 zřizovací listiny výše zmíněné organizace.
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