
č.j.: 83/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 285

ze dne 21.03.2017

Dodatek č. 15 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. 15 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. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, 

Praha 3, Chelčického 43/2614 tak, jak je uveden 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. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola 
a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 15 
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 ………… 

vydává dodatek č. 15 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 174 ze dne 18.9.2008 

 

 

Tímto dodatkem zřizovací listiny se svěřuje příspěvkové organizaci nemovitý majetek:  
 
   1.  Pozemky: 

kat. 
území 

parc. 
číslo 

výměra 
m2 

druh a způsob  
využití pozemku 

způsob 
využití 

třída 
majetku 

pořizovací 
cena v Kč 

Žižkov 1887/44 464 zastavěná plocha a 
nádvoří 

- 031 0400 212 936,61 

Žižkov 1890/6 2093 ostatní plocha zeleň 031 0500 838 279,78 

celkem    
 

 
 

1 051 216,39 
 

 
Celková hodnota svěřených pozemků                                                         14 856 612,39 Kč 
 
   2.  Budova: 
 

objekt číslo 
popisné 

na parcele 
číslo k.ú. třída 

majetku 
pořizovací cena v 

Kč 

Budova 535 1887/44 Žižkov 
  

021 0300 13 787 333,50 

 

Celková hodnota svěřených budov                                                                 214 490 491,49 Kč 

                                                                                                        
 
  
Dodatek č. 15, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 30.06.2017  
 

Příloha č.1 usnesení č.285 ze dne 21.03.2017 - Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

Usnesením RMČ Praha 3 č. 523 ze dne 20.07.2016 byl schválen záměr začlenit jesle v Roháčově ulici do 
vybrané mateřské školy zřizované MČ Praha 3. V souvislosti s tím bylo usnesením RMČ Praha 3 č. 675 
ze dne 26.09.2016 schváleno navýšení kapacity mateřské školy příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 o 48 míst v budoucím detašovaném pracovišti na 
adrese Roháčova 40/535 k 01.09.2017. 
Dodatkem č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 se na základě výše zmíněných skutečností svěřuje organizaci nemovitý majetek 
na adrese Roháčova 40/535 - pozemky v hodnotě 1 051 216,39 Kč a budova v hodnotě 13 787 333,50 
Kč.
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