
č.j.: 579/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 332

ze dne 19.09.2017

Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 
3, Čajkovského 12a/12

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, 

Čajkovského 12a/12, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, 

Čajkovského 12a/12 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 výše uvedený dodatek zřizovací listiny

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 4 

ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 

Za Trojku 

 

I. 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. ….. ze dne………vydává tento 
dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 
č. 124 ze dne 22. 9. 2015 

II. 

 

Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění znění čl. VI. odst. 2 odrážky 2.  

z:  

- majetek může pronajímat, a to pouze na dobu určitou, nejdéle 12 měsíců vždy se souhlasem 
zřizovatele 

na: 

- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.; 
má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 měsíců, je oprávněna 
smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. 
Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele poskytuje nemovitý majetek bezplatně, 
pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s užíváním tohoto nemovitého majetku; 

 

III. 

 

Dodatek č. 4, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

 

 

 

 

Ing. Vladislava Hujová 

starostka městské části 

 

 

 

Příloha č.1 usnesení č.332 ze dne 19.09.2017 - Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku



Důvodová zpráva
Zpracoval: Eva Hájková, vedoucí odboru kultury

Rada MČ schválila Usnesením č. 489  ze dne 9.8.2017  aktualizované znění Směrnice o vztazích orgánů 
MČ k příspěvkovým organizacím, jejichž je zřizovatelem. Součástí aktualizace  je mimo jiné upřesnění 
práv příspěvkových organizací při nakládání s majetkem. V této souvislosti je nezbytné, aby 
byl formou dodatku uveden obsah zřizovacích listin do souladu s obsahem směrnice. 
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