
č.j.: 340/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 310

ze dne 20.06.2017

Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 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. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 12 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 
 

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

vydává dodatek č. 12 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 353 ze dne 10.09.2009 

 
 
1 . Tímto  dodatkem  zřizovací  listiny  odsvěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci ze 
správy     
     nemovitý majetek:  
 
Pozemky: 

katastrální 
území 

parcela 
číslo 

výměra 
m2 

druh pozemku 
způsob 
využití 

třída 
majetku 

pořizovací 
cena v Kč 

Žižkov 3235/7 5 108 ostatní plocha zeleň 031 0500 15 289,77 

Celkem 15 289,77 
 

2 . Tímto  dodatkem  zřizovací  listiny  svěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci do správy       
     nemovitý majetek:  
 
Pozemky: 

katastrální 
území 

parcela 
číslo 

výměra 
m2 

druh pozemku 
způsob 
využití 

třída 
majetku 

pořizovací 
cena v Kč 

Žižkov 3235/7 5 039 ostatní plocha zeleň 031 0500 15 083,23 

Žižkov 3235/5 69 zastavěná plocha 
a nádvoří - 031 0400 206,54 

Celkem svěřované pozemky 15 289,77 
 

Budovy: 

katastrální 
území č.p./ev. na parc.č. způsob využití budovy třída 

majetku 
pořizovací  
cena v Kč 

Žižkov - 3235/5 garáž 021 0300 387 807,64 
Celkem svěřované budovy 387 807,64 
 
 
Dodatek č. 12, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 30.06.2017  
 

 

Příloha č.1 usnesení č.310 ze dne 20.06.2017 - Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

V areálu ZŠ a MŠ Jarov se nachází stavba garáže, ke které se nedochovala žádná stavební 
dokumentace. Stavba z toho důvodu nebyla zapsána v katastru nemovitostí. 

Odbor majetku ÚMČ Praha 3 zajistil jednoduchou dokumentaci skutečného provedení stavby, nechal 
vyhotovit geometrický plán skutečného zaměření stavby a podal návrh na provedení zápisu stavby do 
katastru nemovitostí. 

Vzhledem k tomu, že pozemek parc.č. 3235/7 k.ú. Žižkov, ze kterého vznikla nová parcela č. 3235/5, na 
níž stojí stavba garáže a je v současné době svěřen Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, 

V Zahrádkách 48/1966, je pro provedení změny nutné odsvěřit a následně svěřit upravený majetek.
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