
č.j.: 342/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 311

ze dne 20.06.2017

Dodatek č. 17 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. 17 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. 17 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. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola 
a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 17 
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. 17 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 174 ze dne 18.9.2008 

 

 
1.  Tímto dodatkem zřizovací listiny  svěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci do správy     
     movitý majetek: 
 
 
vybavení budovy na adrese Roháčova 40/535 
DHM                              v hodnotě                          733 933,00 Kč 
DDHM      v hodnotě          2 405 116,10 Kč 
DDNM (software)     v hodnotě    12 100,00 Kč   
 
 
Dodatek č. 17, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 30.06.2017 
 

Příloha č.1 usnesení č.311 ze dne 20.06.2017 - Dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

Usnesením ZMČ Praha 3 č. 285 ze dne 21.03.2017 byl příspěvkové organizaci Základní škola a 
mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 svěřen prostřednictvím dodatku č. 15 zřizovací listiny 
nemovitý majetek  - budova a pozemky na adrese Roháčova 40/535. 
  
Dodatkem č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 se organizaci svěřuje movitý majetek, který je evidovaný ve výše 
zmíněné budově v ulici Roháčova   - DHM v hodnotě 733 933 Kč, DDHM v hodnotě 2 405 116,10 Kč a 
DDNM v hodnotě 12 100 Kč. 
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